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Els alumnes de Dret de la UIB podran oferir
assessorament legal a immigrants
 El Col·legi d’Advocats, Càritas i la Universitat signen un conveni perquè els estudiants puguin realitzar les pràctiques ajudant
persones immigrants que acudeixen a l’ONG  El projecte ja s’havia posat en pràctica de manera experimental el curs passat
els col·lectius més vulnerables i
persones necessitades.
En aquest sentit, el degà dels
advocats afirmà que tant aquest
actuació, com altres campanyes
d’ajuda activades per l’ICAIB, demostren l’existència d'una advocacia solidària que “es preocupa
per els greus problemes que afecten a la societat” i que s’implica en
el marc de les seves competències
professionals, per ajudar a aportar solucions.
Finalment, Margalida Riutort,
directora de Càritas, afirmà que el
conveni permetrà a les persones
immigrants que acudeixen a
aquesta entitat obtenir una ajuda
que, en ocasions, resulta imprescindible per millorar la situació de
col·lectius especialment vulnerables.
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Els alumnes dels darrers cursos
de Dret de la Universitat de les
Illes Balears podran prendre part,
a partir del proper mes de febrer,
d’una nova activitat de pràctiques
de la seva carrera. Es tracta del
projecte ‘Clínica Jurídica’, que farà
possible que persones immigrants que acudeixen a l’ONG
Càritas rebin assessorament i
orientació de part dels estudiants
per resoldre qüestions legals concretes.
L’acord que farà possible la realització d’aquestes pràctiques va
ser signat pels degans del Col·legi
d'Advocats de Balears ( ICAIB ) i
de la Facultat de Dret de la UIB,
Martín Aleñar i Santiago Cavanillas respectivament , i la directora de Càritas Mallorca, Margalida
Riutort.
El projecte de ‘Clínica Jurídica’
està pensat amb un doble objectiu. Per una banda, ajudar les persones immigrants ateses per Càritas a resoldre les possibles consultes legals que aquestes puguin
presentar en matèria d’estrangeria i, de l’altra, facilitar als alumnes
dels darrers cursos de Dret la
possibilitat dur a terme una formació pràctica que els permeti familiaritzar-se amb l’exercici de
l’advocacia i amb la responsabilitat social corporativa.
La ‘Clínica Jurídica’ permetrà
que les persones immigrants que
es beneficien dels programes d’ajuda activats per Càritas puguin
rebre, de forma gratuïta, consell legal que els permeti resoldre els

El conveni es va signar la setmana passada.

seus dubtes jurídics, excepte si es
tracta d'assumptes judicials o de
probable judicialització. En aquest
cas, els ajudaran a tramitar la corresponent sol·licitud d’assistència jurídica gratuïta per tal que, en
cas de reunir els requisits necessaris per obtenir-la, siguin derivades als advocats del Torn d’Ofici.
L’activitat es durà a terme durant dues hores a la setmana a les
dependències de Càritas. Els estudiants estaran en tot moment
supervisats per advocats voluntaris i seran coordinats per un
magistrat i un professor de la Facultat de Dret de la UIB.
Durant la signatura del conve-
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ni, Santiago Cavanillas, degà de la
Facultat de Dret de la Universitat,
afirmà que la clínica jurídica suposa per als alumnes dels darrers cursos de la carrera que participin en el programa una “oportunitat única de començar a desenvolupar en la pràctica els coneixements jurídics adquirits i, al
mateix temps, complir amb les seves expectatives de compromís
social”.
“Es tracta d'aprendre fent”, cosa
que, segons la seva opinió, encaixa
a la perfecció amb l'aplicació del
Dret “pensat per intentar resoldre
els problemes de la gent”.
Aquest acord s’emmarca en
una campanya del Col·legi d’Ad-

El projecte té el doble objectiu
d’ajudar persones que ho
necessiten i facilitar la
formació pràctica dels alumnes
“És una oportunitat única de
començar a desenvolupar en la
pràctica els coneixements
jurídics adquirits”
vocats que té com a objectiu intensificar l’activitat a l’advocacia
balear per tal d’aconseguir una
participació altruista i desinteressada dels professionals col·legiats en causes de contrastat benefici social destinades a ajudar

La Clínica Jurídica
L’educació clínica jurídica és un
model de formació en dret basat
en la connexió amb la realitat social i jurídica. La seva paternitat
s’atribueix a Jerome Frank , qui en
 ja defensava la idea d'imitar
de les facultats de medicina un
ensenyament pràctic i real que, a
més, repercutia positivament en
la societat.
El curs passat, la Facultat de
Dret de la UIB ja dugué a terme un
projecte pilot de ‘Clínica Jurídica’.
En aquella ocasió, els alumnes varen assessorar una seixantena de
persones que eren ateses per l’associació d’Antics Alumnes de
Monti-sion a través del projecte
‘Aliments i solidaritat’ que aquesta entitat desenvolupa al barri de
Pere Garau de Palma.
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Acord entre la UIB i la Federació
Empresarial Hotelera

El rector Huguet es reuní amb Inma de Benito y Aurelio Vázquez.
SEPC

Llei de Símbols El SEPC crida a la desobediència

 El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) a la Universitat de les Illes Balears va fer ahir una crida a tota la
comunitat universitària per tal que “ignoràs” la Llei de Símbols aprovada pel Govern, que va entrar en vigor dilluns i
que prohibeix penjar símbols a les façanes de tots els edificis públics. La crida va anar acompanyada d’una “acció de
desobediència” a partir de la qual els membres del SEPC varen penjar diverses pancartes a edificis del campus, com
l’edifici Ramon Llull.
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La UIB i la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca formalitzaran, en un conveni, les activitats en les quals col·laboren. L’acord es concretarà amb la creació
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d’una comissió mixta de seguiment, control i desenvolupament
de les iniciatives conjuntes.
Entre les activitats que es duran
a terme hi ha l’apropament de la
recerca de la UIB a les empreses i
la formació, a més d’un programa
de beques.

