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Dades de l’experiència: 

"Ja fa més d'un any i mig, un conjunt de professors i professores de la Facultat de Dret de la 

Universitat de Barcelona va començar a treballar en la definició i posterior concreció del 

projecte dret al Dret. Aquest té com a objectiu treballar alguns crèdits de Dret d'una manera 

pràctica. Així doncs, els i les alumnes participen directament d'entitats de caire social, en 

tasques d'assessorament, orientació o elaboració de materials de caràcter jurídic". 

Els objectius bàsics del projecte són: 

1. Millorar i afavorir la defensa i l'exercici dels seus drets per part de les persones i els 

col·lectius menys afavorits. 

2. Enfortir i millorar els serveis destinats als col·lectius amb major dificultat per accedir 

als recursos juridicosocials necessaris per a la defensa dels seus drets.  

3. Millorar el servei que es presta a les organitzacions que treballen amb aquesta mateixa 

finalitat. 

4. Afavorir les relacions de col·laboració i treball conjunt entre la Facultat de Dret (UB) i 

les organitzacions públiques, socials i professionals. 

5. Millorar la formació i l'aprenentatge dels estudiants de l'ensenyament de Dret de la 

Universitat de Barcelona. 

Per tal de treballar aquests objectius, hem creat 8 àrees entorn de les quals s'organitza aquest 

projecte: 



 
 

1. Àrea de Dret Penitenciari 

2. Àrea de Drets Humans i Dret Internacional 

3. Àrea de Dret d'Estrangeria 

4. Àrea de Drets dels Menors 

5. Àrea de Drets de les Dones 

6. Àrea de Dret i Gènere 

7. Àrea de Drets Socials  

8. Àrea de Ràdio i Comunicació 

Cadascuna d'aquestes àrees ha planificat el desenvolupament d'una o diverses actuacions i té 

un equip de treball format per professorat i estudiants que treballen conjuntament amb les 

persones de les entitats que col·laboren al projecte. 

Per tal d'assolir els objectius esmentats hem posat en marxa els següents mètodes de treball: 

1. La creació i/o col·laboració en oficines d'assessorament, atenció, orientació i 

canalització juridicosocial per a persones i institucions públiques i/o socials de 

Catalunya en matèries de Dret Penitenciari, Drets Humans i Dret Internacional, Dret 

d'Estrangeria, Drets dels Menors, Drets de les Dones i Drets Socials. 

2. L'elaboració de documents que facilitin l'accés als recursos juridicosocials dels 

col·lectius i les persones menys afavorides: guies, informes i dictàmens. 

3. L'organització de tallers de treball compartits entre les entitats implicades en el 

desenvolupament del projecte sobre aspectes concrets en matèries jurídiques que 

permetin trobar noves estratègies en la defensa dels drets de les persones.  

4. La creació de grups de formació conjuntament amb les organitzacions socials amb 

l'objectiu de poder explicar a les escoles, les entitats o allà on se'ns demani, els drets i 

els mecanismes mínims de defensa dels mateixos. 

5. L'elaboració de materials suficientment pedagògics per tal d'informar sobre els drets 

de les persones a les escoles i als col·lectius que es trobin en situació més vulnerable. 

6. L'enregistrament i emissió d'un programa de ràdio (en format digital i analògic) com a 

forma de comunicar diversos aspectes del treball desenvolupat a les diferents àrees. 

7. La creació d'una Clínica Jurídica.  

Ateses les característiques d'interdisciplinarietat, interactivitat i interinstitucionalitat del 

projecte, el mètode de treball que utilitzem ens porta a dissenyar i desenvolupar les diferents 

actuacions en permanent comunicació amb les entitats implicades. Aquesta dinàmica assegura 

l'interès i la utilització dels productes finals. 



 
 
La fonamentació teoricopràctica del projecte es basa, entre d'altres, en aquests arguments:  

a. Una part de la doctrina i la pràctica jurídica fa temps que assenyalen la necessitat de 

reflexionar i planificar actuacions posant en relació drets i capacitats. Es planteja la 

necessitat de pensar els drets de les persones en relació amb les capacitats socials -

competències i habilitats socioculturals- que es requereixen per tal d'articular els 

processos de reconeixement i atribució dels drets de les persones amb els 

mecanismes, entesos en sentit ampli, que es necessiten per tal de materialitzar i 

desenvolupar aquests mateixos drets. 

Des d'un punt de vista pràctic, això suposa pensar en mecanismes de millora que 

tinguin en compte tant la importància del reconeixement formal dels drets, com la 

urgència de promocionar les capacitats socioculturals que fan possible que les 

persones es converteixin en agents de defensa i realització dels seus propis drets. 

Aquesta visió dels drets i dels sistemes de capacitació, no deixa en l'oblit els sistemes 

de garanties institucionals públiques dels drets de les persones.  

b. Treballar en xarxa des d'aquest projecte en la garantia i promoció dels drets de les 

persones i els col·lectius,  especialment dels que són més vulnerables i/o es troben en 

situació o risc d'exclusió és per a nosaltres un treball de prevenció de l'exclusió social -i 

dels seus efectes-, així com una actuació de formació de ciutadania.  

c. Aquest treball no va destinat exclusivament a les persones en situació de risc. No 

pretén ser des d'aquest punt de vista una actuació assistencialista, ja que va destinat 

tant a les persones i col·lectius més vulnerables, com als membres de les 

organitzacions socials i públiques que treballen en la promoció dels drets, com als 

membres de la comunitat universitària. És per aquest motiu que en dissenyar les 

diferents actuacions hem tingut en compte l'aspecte relacional del Dret i els drets de 

les persones.  

d. En una segona fase, entenem que el mètode de treball ha de contribuir a impulsar 

dinàmiques de treball en les quals siguin les mateixes persones i col·lectius que es 

troben en situació o risc d'exclusió les que generin, conjuntament amb les persones 

que col·laboren al projecte, els coneixements que per a ells siguin rellevants. En aquest 

sentit, un objectiu a curt termini és promoure la creació conjunta de coneixements i no 

tan sols la transmissió de coneixements.  



 
 
La pàgina web del projecte és un important canal de comunicació entre les entitats i les 

persones col·laboradores, així com un bon mitjà de difusió: 

http://www.ub.edu/dret/serveis/dretaldret.htm 

Redacció: Antonio Madrid, en representació del col·lectiu dret al Dret 

Àmbits de servei: Ajuda pròxima a altres persones, Projectes de solidaritat i cooperació 

Matèries implicades: Dret i Sociologia 

Nivells educatius: Universitat 

Edats dels participants: 18-25 anys, 25-65 anys, Més de 65 anys 

Data d'inici del projecte: 2004 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: Facultat de Dret (UB), OSPDH, Casal dels Infants del 

Raval, Generalitat de Catalunya, SOS Racisme, Fundació Marianao, Institut Drets Humans de 

Catalunya, Observatori DESC, FAVB, Fundació Comtal, ICAB, Ajuntament Barcelona, Fundació 

Arrels, Fundació Solidaritat UB... entre d'altres 

Dades de contacte: 

Adreça: Diagonal, 684 08034 

Població: Barcelona 

Comarca: Barcelonès 

Telèfon: 93 402 44 45 

Correu electrònic: antoniomadrid@ub.edu 

Web: http://www.ub.edu/dret/serveis/dret_al_dret/ 

 


