
 

Clínica Jurídica: una manera diferent de fer pràctiques 

externes 

Com a estudiants de Dret, la Universitat ens ha brindat l'oportunitat de participar a la 

Clínica Jurídica. Aquesta iniciativa sorgeix del conveni entre la Facultat de Dret de la 

Universitat de les Illes Balears, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears i 

Càritas Diocesana de Mallorca, entitat on es fan les pràctiques. 

L'objectiu d'aquest projecte és oferir assistència jurídica a aquelles persones que es 

troben en situació de vulnerabilitat i en risc d'exclusió social. Gràcies a això, aprenem 

a aplicar els coneixements adquirits al llarg de la nostra formació universitària a més 

de desenvolupar un creixement personal a través de la sensibilització social. 

Per dur a terme aquesta tasca, formant equip amb advocats i advocades voluntaris i 

amb l'equip tècnic de Càritas, realitzam una entrevista personal amb la persona, on 

aquesta exposa el seu problema i les circumstàncies en les quals es troba. Al final de 

l'entrevista es valora la millor solució possible i si el cas requereix major atenció 

procedim a fer un seguiment. Aquest seguiment consisteix en una recerca de les 

possibles vies de resolució del problema i, si es cau, acompanyant a l’usuari a les 

entitats públiques necessàries (Jutjat, Hisenda, Estrangeria, Seguretat Social). 

Així doncs, tenint en compte el treball de Càritas, tots junts ens involucrem 

personalment, coneixent el context social i personal de cada cas. Gràcies a la sinergia 

entre advocats i advocades i l'equip tècnic es pot apreciar que no només es fa un 

treball tècnic, sinó que també es du a terme un treball social de sensibilització.  

L'oportunitat de participar a la Clínica Jurídica ens ha fet conèixer, de primera mà, la 

realitat social de les persones que acudeixen a nosaltres.  

Gràcies a la Clínica Jurídica hem pogut ser conscients de que no totes les persones 

tenen les mateixes possibilitats i oportunitats per a una reinserció social; hem 

descobert una realitat a la qual moltes persones s'enfronten dia a dia i que molta gent 



desconeix. Per exemple, en assumptes relatius a estrangeria, tema que principalment 

hem abordat, ens hem enfrontat a múltiples dificultats que posa l'Administració 

Pública a l'hora de tramitar la integració d'un immigrant al país.  

Un dels aspectes més enriquidors ha estat el poder empatitzar amb la persona i ajudar-

la, poder sentir la satisfacció profunda que resulta fer assessoria jurídica a persones 

que, per les seves circumstàncies personals, no poden accedir a altres recursos privats. 

Sens dubte animam a tot l’alumnat de Dret que tingui l'oportunitat a participar 

d'aquesta magnífica experiència.  

Amalia Moraleda, Diego Páez, Doina Radu i Marta Aleñar 

(Alumnes de la 5a Clínica Jurídica a Càritas Mallorca) 
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