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En els darrers anys, en part com a conseqüència de la
reflexió entorn la renovació metodològica que impulsa
el procés de convergència europea, ha anat creixent
l’interès per la Clinical Legal Education, metodologia
d’aprenentatge de gran tradició en altres països.
Actualment, existeixen ja algunes iniciatives en
diverses universitats espanyoles, essent aquest un
moment idoni per a reunir-les per primera vegada amb
la finalitat d’intercanviar experiències i reflexionar
conjuntament sobre les possibilitats de les clíniques
jurídiques en el nostre sistema jurídic i universitari.

OBJECTIUS:
- oferir una panoràmica internacional de la Clinical
Legal Education.

- intercanviar experiències i fomentar la reflexió
conjunta sobre el desenvolupament de les clíniques
jurídiques en el si del sistema universitari espanyol.

COORDINACIÓ :
Dr. Antoni Pigrau i Solé
Sra. Maria Marquès i Banqué

DATA I LLOC :
dimarts, 26 de juny de 2007
Sala de Juntes de la Facultat de Ciències Jurídiques
Av. Catalunya, 35 – Tarragona

INSCRIPCIÓ:
La inscripció és gratuïta. Caldrà formalitzar-la enviant
per correu electrònic (gid-fcj@urv.cat) el formulari
d’inscripció que es troba disponible a Aulafutura –
Espai virtual d’innovació docent en ciències
jurídiques (http://www.aula-futura.net).

Places limitades. Es lliurarà certificat d’assistència.

PER A MÉS INFORMACIÓ :
gid-fcj@urv.cat (Grup d’Innovació Docent de la
Facultat de Ciències Jurídiques).

En cas de necessitar informació sobre allotjament a
Tarragona, us podeu dirigir a aquest mateix correu
electrònic.

PROGRAMA :

9h – 9.30h: Recepció i lliurament de documentació.

9.30h – 10h: Presentació del Seminari a càrrec de:

Dr. Antoni Pigrau i Solé (director de la Clínica
Jurídica Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili).

Sra. Maria Marquès i Banqué (membre de la Clínica
Jurídica Ambiental i del Grup d’Innovació Docent de
la Facultat de Ciències Jurídiques).

10h – 10.45h: Ponència a càrrec del prof. Bernard
Duhaime (director de la Clinique internationale de
défense des droits humains de l'Université du Québec
à Montréal).

10.45h – 11.30h: Ponència a càrrec del prof. Luis
Enrique Rodríguez Rivera (col.laborador de la Clínica
de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico).

11.30h – 12h: Pausa-cafè.

12h – 12.45h: Ponència a càrrec del Dr. Diego
Blázquez Martín (responsable de la Clínica Jurídica
del Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las
Casas" de la Universidad Carlos III de Madrid).

12.45h – 13.45h: Debat.

Dinar

16.30h – 17-30h: Taula rodona “Experiències i
reflexions sobre educació jurídica clínica a les
universitats espanyoles”.

Modera: Dr. Alfonso González Bondia (membre del
Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències
Jurídiques).

Amb la participació de:

Dra. Anna Pallarès Serrano (Universitat Rovira i
Virgili)
Dr. Antonio Madrid Pérez (Universitat de Barcelona)
Dr. José García Añón (Universitat de València)

17.30h – 18.30h: Debat.

18.30h: Clausura del Seminari.


