
Revista Catalana de Dret Privat, vol. 16 (2016) 7

ARIADNA AGUILERA RULL
IN MEMORIAM

El present número de la revista catalana de dret privat inclou quatre articles 
que completen els tres ja publicats en el número anterior amb el títol «Gènere i dret 
de família». Tots set articles formen part d’un projecte endegat per un grup de profes-
sors de l’Àrea de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra en el marc d’un ajut 
atorgat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb motiu de l’entrada en vigor del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya. Ni el projecte ni la publicació dels seus resultats en 
aquesta revista haguessin estat possibles sense l’impuls, l’empenta i la il·lusió de la 
nostra companya Ariadna Aguilera Rull, a qui volem recordar i retre homenatge amb 
aquestes línies. 

La mirada de gènere de l’Ariadna a la regulació de la compensació econòmica 
per raó de treball que fa el llibre segon del Codi civil de Catalunya se suma, en el vo-
lum 15-1 de la revista, a l’anàlisi que Carlos Gómez Ligüerre fa de la normativa sobre 
el règim econòmic del matrimoni i a la que fa Laura Alascio Carrasco de la regulació 
de la guarda compartida dels fills comuns. En el present número aquests treballs es 
completen amb l’estudi de les implicacions de gènere de la regulació dels pactes en 
previsió de la ruptura matrimonial (Laura Allueva Aznar), de la prestació compensa-
tòria (Marian Gili Saldaña), de l’habitatge familiar (Rosa Milà Rafel) i de la filiació 
(Esther Farnós Amorós). 

Els treballs de l’Ariadna sempre van incorporar la perspectiva de gènere. El seu 
estudi de la doctrina de la Drittwirkung la va portar a defensar, el 2010, la tesi doctoral 
Contratación y diferencia. Prohibiciones de discriminación por sexo y origen étnico en 
el acceso a bienes y servicios disponibles al público, dirigida per Pau Salvador Coderch, 
que se suma a altres treballs seus també destacats, com «Discriminación directa e in-
directa» (InDret, 2007), «Prohibición de discriminación y libertad de contratación» 
(InDret, 2009), «La inclusión de la diferencia sexual», a El levantamiento del velo: las 
mujeres en el derecho privado (Tirant lo Blanch, 2010), «El Proyecto de ley integral 
para la igualdad de trato y la no discriminación» (InDret, 2011), «Un análisis feminis-
ta de la atribución de la custodia», (Derecho de Familia, 2012), Contratación y dife-
rencia: La prohibición de discriminación por sexo y origen étnico en el acceso a bienes 
y servicios (Tirant lo Blanch, 2013), «Primas distintas en función del sexo en la contra-
tación de seguros: método neutral de cálculo de riesgos o discriminación», a Mujeres, 
contratos y empresa desde la igualdad de género (Tirant lo Blanch, 2014), i «Edad 
núbil y consentimiento matrimonial», a La feminización del derecho privado (Tirant 
lo Blanch, en premsa). 
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La perspectiva de gènere també va ser un component important en la docència 
que va portar a terme l’Ariadna, tant des de l’Àrea de Dret Civil de la Universitat 
Pompeu Fabra com des del Màster Interuniversitari Oficial en Estudis de Dones, 
Gènere i Ciutadania, de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere. 

Els que vam tenir la sort de treballar amb ella li agrairem sempre la seva genero-
sitat per tot el que ens va ensenyar i farem tot el que sigui possible per continuar de-
fensant, amb la mateixa passió amb què ella ho va fer, la igualtat de gènere. 

Laura alascio carrasco 
Laura allueva aznar

Esther Farnós amorós 
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Carlos Gómez liGüerre

Rosa milà raFel
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