
Antoni Bosch Carrera

Professional

Notari  a la Ciutat de Barcelona 1991-2022

Soc notari per oposició des l’any 1983. He estat notari sempre en pobles i ciutats de Catalunya.

Professor Associat a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 1999-2022

A la UIC he impartit clases en especialitat de Dret Civil on estic impartit l'assignatura de Dret de

Successions i d’Anàlisi de casos pràctics. En el passat ha estat professor a diferents màsters al IDEC

depent de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i també a la Universitat de Barcelona (UB).

Vicepresident Membre del Tribunal Arbitral de Barcelona     (TAB)                                              2015-2017

Des 2015 en sóc membre i ponent a aquesta institució. També he estat àrbitre escollit per Tribunal

Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el propi TAB.

Des 2022 en soc Vicepresident.

Membre de la Junta Directiva del Col legi de notaris de Catalunya 2004-2008

Anteriorment sempre he col·laborat i segueixo col·laborant amb la Junta Directiva dels notaris i he tingut

diversos  càrrecs com a Responsable de Comunicació o responsable de la Comissió de Cultura,

Membre de la Comissió Assessora del Centre de Mediació de Catalunya de la Conselleria de Justicia
2022

Anteriorment sempre he col·laborat i segueixo col·laborant amb la Junta Directiva dels notaris i he tingut

diversos  càrrecs com a Responsable de Comunicació o responsable de la Comissió de Cultura,

Estudis i altres activitats

Llicenciat “cum laude” en Dret (Ph D). 1979-1984

Nascut a Lleida vaig estudiar el grau i la llicenciatura de Dret a la Universitat de Navarra. El meu interès

personal ha portat a la especiaalització amb el Dret de Successions i de Família.

Doctor “Honoris Causa” per la Universitat Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU) de Cajamarca)

(Peru) el doctorat es pels mèrits docents, professionals i socials. 2015



Mediador 2015-2022

Una de les tasques a les que em dedico de forma assídua es a la realització de mediacions molt

compatibles amb la meva professió. Això m’ha permès tenir un coneixement de la psicologia humana i

aprofundir en la resolució de conflictes.

Membre de la Comissió de Codificació i de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya           2003-2014

Conferenciant i ponent a Congressos

He impartit centenars de classes, conferències i ponències a Congressos nacionals i internacional.

Coneixements

Sempre m’ha interessat l’estudi de la història  i la economia local, nacional i internacional. Encara que

autodidacta,

la història contemporània ha estat un motiu de gran interès juntament a la economia també

contemporània.

En l’àmbit professional del Dret i la mediació. He publicat mes de 30 articles en revistes especialitzades i

donades centenars de conferències i Ponències a Congressos.

Activitat social

Sempre he dedicat una part del meu temps a la tasca social. De jove vaig fer voluntariat en diverses

organitzacions. Sent adult he format part a Patronats i Juntes Directives de Fundacions i Associacions.

En el passat ha estat membre dels patronats de Fundacions com Projecte Home i Raval Solidari.

President de les Fundacions  Ramona Sagrera (dedicada a  ajudes socials)

Fundador i President de la Fundació Bosch Potensà –cognoms del meu pare-. Dedicada a les micro

ajudes per necessitats puntuals.

Secretari de la Fundació Bosch Aymerich. Dedicada a les ajudes educatives i al lleure.

Sóc membre de la Associació d’Especialistes en Dret de Successions.

Barcelona, a 29 de juliol de 2022
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