
Cartell de Montse Graells i Castellà, guanyadora del Concurs de Cartells “50 anys de Dret a Lleida” 

SEPARATA  de la revista LO CAMPUS número 37 / juny-juliol 2018



LO CAMPUS · El periòdic universitari de CatalunyaJuny - Juliol 2018 21

Els estudis de Dret a Lleida (1300-1717)

Els estudis de Dret, impartits a 
l’actual Facultat de Dret, Eco-

nomia i Turisme, són hereus d’una 
llarga tradició d’estudis i de pràc-
tica jurídica. D’un passat que 
acompanyà a la mateixa fundació 
de la Universitat de Lleida, l’antic 

XIII, el primer centre d’estudis 
superiors o “alts estudis” fundat 
a Catalunya i en el conjunt dels 
territoris hispànics de la Corona 
d’Aragó. Així, en el privilegi fun-
dacional atorgat pel rei Jaume II, 
l’1 de setembre de 1300, després 

anys abans, l’1 d’abril de 1297, 
s’establien els ensenyaments de 
Dret Canònic i Dret Civil, junta-
ment amb els de Medicina, i els 

-
drivium).

L’estudi dels dos drets tingué des 
de bon començament un paper re-
llevant a la Universitat de Lleida, 
tot seguint el model que oferia, 
també quant als aspectes orga-
nitzatius, l’Estudi General de Bo-
lonya, universitat de referència 
en aquells temps, en l’àmbit jurí-
dic. Cal advertir, en aquest sentit, 

-
tagonisme de l’esfera jurídica, la 
Universitat de Lleida disposà d’uns 
primers Estatuts, aprovats el 28 
de setembre de 1300, considerats, 

els més antics a la Península i els 
més complerts, ara per ara, d’una 
universitat europea per a aque-
lles dates de l’Edat Mitjana. Uns 
Estatus que, en tractar la qüestió 
de l’elecció del rector, reforcen la 
primacia d’aquests estudis i dels 

vigília de la festa de la Mare de Déu 
de febrer, la Candelera, hom havia 
de convocar els estudiants forans 
d’ambdós drets a l’església de 
Sant Martí -avui encara dempeus- 
on, després de celebrada una mis-
sa solemne en honor de l’Esperit 
Sant i de Sant Martí, els estudiants 
havien d’escollir, entre ells, el fu-
tur rector de la Universitat. Juan 
Pemán, estudiós d’aquest conjunt 
normatiu, ha destacat la impor-
tància del text, no només com a 
instrument regulador d’una uni-
versitat concreta, sinó també com 
a norma rellevant en la història 
general de les universitats.

Certament, la societat requeria, 
sobretot, juristes per a una Es-
glésia, unes ciutats i un Estat, la 
Corona d’Aragó, que s’estava con-
solidant a la Península i en el con-
junt de la Mediterrània. En aquest 
sentit, entre els primers profes-
sors de Dret Civil de la Universitat 
de Lleida, destaca Pere Despens, 

de transcendència política, en tot 
el desenvolupament del procés 
que culminà, durant el període 
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Fragment d’una Il·lustració de Jaume II, pre-
sidint les Corts de Barcelona, al “Llibre Verd 
de Barcelona”. Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona.

Segell de “Estudi General de Lleida” (vers l’any 1600). Font: 

1313-1314, en la incorporació 

la Corona, i, temps a venir, 
al Principat de Catalunya en 
concret, davant dels interes-
sos de la monarquia francesa, 
del regne de Mallorca i de la 
cort pontifícia.

El Dret despertà des de bon 
començament gran interès i 
es volia la participació a Llei-
da dels més prestigiosos. El rei 
Jaume II ho intentarà, infruc-
tuosament però, en aquest 
cas, amb el gran jurista de la 
cort dels papes d’Avinyó, Ol-
drado da Ponte de Laude. Tan-
mateix, per posar un exemple 
entre tants, de la importància 
del conreu del Dret a Lleida, 
cal destacar el comentari que 
al Llibre IV de les Decretals 
del papa Gregori IX, dedicà 

el bisbe de Lleida Jaume Sitjó 
(1340-1348). El text, anome-
nat Cigonina, és una obra que 
recull el dret canònic sobre 
el matrimoni i que era adre-
çada als estudiants i als jut-
ges eclesiàstics. Altrament, 
en aquella primera Facultat 
s’hi formaren juristes de la 
talla d’un Jaume Marquilles 
(1368-1451), el qual es pre-

-
sii Ilerdae”, vicecanceller de 
la cort del rei Martí i el millor 
comentarista dels Usatges de 
Barcelona; o un Jaume Callís 
(c. 1370-1434), també conse-
ller i advocat dels reis, i una 

dret català medieval. Amb-
dós, juntament amb altres 
jurisconsults catalans del se-
gle XV, ferms elaboradors de 
la teoria pactista del govern, 
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de l’anomenat pactisme. 
I això sense oblidar el pas 
de l’estudiant valencià Al-
fons de Borja, doctorat, el 
1413, als 35 anys, en Dret 
Civil i Canònic al nostre Es-
tudi; també, més endavant, 
titular de la càtedra de Te-
ologia, i després d’un llarg i 

Papa, amb el nom de Calixt 
III, el 1455.

El llistat de professors i 
alumnes que passaren per 
la Facultat al llarg d’aque-
lla primera etapa de la seva 

sofert el 1717, seria llarg, 
però no podem deixar d’es-
mentar il·lustres docents 
com Berenguer Colom, 
“doctor eximius decreto-
rum”, Simó Sunyer, Barto-
meu Maüll, “doctor famo-
sus Ilerde cathedraticus”, 
Pedro de Toledo, Bernabé 
Assam, aquest darrer autor 
també d’un famós Tractat 
de Cavalleria, o Joan Josep 
Casanoves. Sense oblidar la 

-
ria un dels grans reforma-

dors de l’Estudi General de 
Lleida, al segle XVI, el bisbe 
Antoni Agustín, després ar-
quebisbe de Tarragona. El 
bisbe Agustín, cèlebre es-
tudiós de l’humanisme ju-
rídic, canonista reconegut 
pels seus contemporanis 
com a “lluerna del Dret Ca-
nònic”, destacà alhora com 
a historiador del Dret.

La importància que asso-
liren els estudis jurídics, 
així com la seva necessitat, 
s’observa també en aspec-
tes simbòlics com la posició 
de privilegi que ocupaven 
els doctors que impartien 
aquelles matèries en els 

Així consta, entre altres, en 
un mandat del rei Pere el 
Cerimoniós, de l’octubre de 
1386: a les misses, sermons 
i altres actes solemnes de 
la vida acadèmica, la taula 
seria presidida pel rector o 
el canceller, que seurien al 
mig; a la seva dreta, i per or-
dre d’antiguitat, primer els 
doctors en Teologia (lògic 

-

nia com a “Christianitas”) i 
al costat els doctors en De-
crets (Dret Canònic); a l’es-
querra, primer els doctors 
en Lleis (Dret Civil), des-
prés els mestres en Medici-
na i, a l’esquerra d’aquests 
darrers els mestres en Arts. 
En relació amb les sortides 
solemnes per la ciutat, dar-
rera el rector o canceller, 
anaven, per aquest ordre, 
primer els doctors en Teolo-
gia, després els doctors en 
Decrets (Dret Canònic), els 
doctors en Lleis (Dret Civil), 
els mestres en Medicina i 
els mestres en Arts.

Per altra banda, tot i que 
des de 1381, els doctors o 
mestres i llicenciats de l’Es-
tudi General disposaven del 
dret a formar col·legi, amb 
les mateixes prerrogatives 
que el col·legi de doctors 
i llicenciats de Montpeller, 
amb un prior al capdavant, 
càrrec que havia de recau-
re, anualment i de forma 
alternativa, precisament 
en un doctor en Dret Ca-
nònic i un doctor en Dret 

Civil, aquests obtingueren, 
ben aviat, el 15 de maig 
de 1410, el privilegi, ator-
gat pel rei Martí l’Humà, 
per constituir-se en col·legi 
propi i establir les ordinaci-
ons necessàries per al seu 
regiment.

L’antiga Universitat de Llei-
da, l’antic Estudi General, 
fou clausurat el 1717, un 
cop acabada la Guerra de 
Successió, i amb ell aquella 
primera Facultat de Dret, 
situada a la part alta de la 
ciutat, a l’anomenat Pla 
dels Gramàtics, al peu del 
turó de la Seu.

Dr. Joan J. Busqueta Riu
Professor d’Història 

Medieval de la 
Universitat de Lleida

La Universitat de Lleida ha investit 
Doctora Honoris Causa a l’advocada Shirin Ebadi 

Homenejant una Premi Nobel de la Pau en el marc dels "50 anys de Dret a Lleida"

L’advocada i Premi Nobel de la 
Pau iraniana Shirin Ebadi, fou 
investida Doctora Honoris Cau-
sa per la Universitat de Lleida 
(UdL) per la seva tasca en la de-
fensa dels drets humans, dels 
drets dels infants i de les dones.

va tractar especialment sobre la 
violència de gènere “tenint en 
compte que ara mateix aquest 
tema preocupa aquest país”. 
“L’origen de la violència contra 
les dones es troba en la cultura 
patriarcal”, va dir, “i el princi-
pal problema és que les dones 
en són transmissores, d’aquesta 
cultura”.

Ebadi ha fet un recorregut per 
l’Índia, on va conèixer dones ví-
dues destinades a un estat d’es-
pera permanent de la seva mort 
pel fet de no tenir home; Libè-
ria, país en el qual més de la 
meitat de les dones demanen la 
mutilació genital per poder-se 
casar; Itàlia, on una mitjana 
de tres dones al dia resulten 
violades, i Finlàndia, on li van 
regalar una moneda a la qual li 

faltava un tros corresponent a 
un quart simbolitzant que una 
dona cobra un quart menys del 
salari d’un home per fer la ma-
teixa feina. Amb aquests exem-
ples, Shirin Ebadi va posar de 
manifest que la desigualtat és 
present arreu del món i que la 
cultura patriarcal “és una cul-
tura errònia que no accepta la 
igualtat entre les persones i que 
tampoc accepta la democràcia 
en la societat”.

“Tot home ha estat criat per 
una mare”, va explicar la Premi 
Nobel, i la dona també és res-
ponsable que la cultura patriar-
cal passi d’una generació a l’al-
tra, “per això, el coneixement 
i l’educació són essencials”. 

com el seu, on la religió és re-
llevant, cal que la dona rebi for-
mació, perquè “els homes han 
interpretat els llibres sagrats. 
Ara és el moment que ho facin 
les dones per tal que ningú faci 
ús de les nostres creences per 
reprimir- nos”.

El rector de la UdL, 

  Els estudis de Dret a Lleida (1300-1717) 
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El doctorat Honoris causa 
és la més alta distinció que 
concedeix la universitat a 
aquelles persones que en 
són mereixedores per la seva 
aportació rellevant a la ci-
ència, al progrés del conei-
xement, per llur contribució 
en l’àmbit cultural, artístic, 
social o per un destacat mes-
tratge d’abast internacional.

Shirin Ebadi reuneix en gran 
mesura alguns d’aquests mè-

motivació principal del reco-
neixement que li fem avui i 
que tinc l’honor de posar de 
manifest amb la present lau-
datio. El meu agraïment a la 
Facultat de Dret, Economia i 
Turisme així com a la Univer-
sitat de Lleida i al seu rector 
per fer possible aquest acte.
El coratge, l’esforç incan-
sable en la lluita per la de-
mocràcia i els drets humans 
i, en el bell mig, la causa de 

-
neixen la vida i l’obra de la 
Dra. Ebadi.

Com advocada, jutgessa, 
professora, autora i activista 
la seva és una veu clara i va-
lenta a l’Iran i també davant 
el món en defensa de valors 
essencials com la llibertat, 
la justícia i el respecte opo-
sant-se a un sistema patri-
arcal que nega la igualtat. 
Shirin Ebadi va ser la primera 
iraniana i dona musulmana 

en ser guardonada amb el 
Premi Nobel de la Pau (mal-
grat el seu Estat ho va inten-
tar silenciar).

Si convenim que les vivènci-
es de la infància determinen 
enormement la nostra vida 
adulta, en el cas de Shirin 

-
ment. Va néixer a Hamadán, 
al nord de l’Iran, en el si 
d’una família il·lustrada, en 
un ambient d’estima i tracte 
igualitari on l’educació sen-
se discriminació per raó de 
sexe va ser quelcom natural. 
El seu pare, notari, professor 
de Dret i home amb un fort 
sentit de la justícia, els va 
inculcar que, com a dones, 
adquirir una formació era 
encara més important doncs 
seria el mitjà fonamental per 
aconseguir ser persones in-
dependents.

Des de petita va creure en 
quelcom que, en créixer, va 
comprendre era la Justícia. 

Això la va portar a estudiar 
Dret a la Universitat de Tehe-
ran, on es va Graduar l’any 
1968 i on va obtenir un Doc-
torat, amb honors, en dret 
privat (1971). Proclama que 
per a ella la justícia és més 
que una professió: és una 
missió.

Va aconseguir, vencent enor-
mes prejudicis, ser de les pri-

meres dones jutges a l’Iran i 
progressà dins la carrera ju-

-
gistrada en cap de la Cort de 
Teheran l’any 1975. Un cop 
més, es va convertir en la 
primera dona i la més jove 
en ocupar aquest càrrec, el 

quan esclatà la Revolució is-
làmica. Com explica en el 
seu llibre El despertar d’Irán, 
el triomf d’aquella revolució 
–que ella inicialment va re-
colzar esperançada al crit de 

aleshores governat pel Sha 
sota el dictat dels EEUU- va 
comportar, ben aviat, la ins-
tauració d’un règim teocrà-
tic amb severes restriccions 
basades en el gènere que la 
van desposseir del seu càrrec 
i apartar de la judicatura.

Shirin es veié obligada a re-
orientar la seva carrera pro-
fessional i es va dedicar a 
l’exercici de l’advocacia, a 
impartir classes a la Univer-
sitat de Teheran i a escriure: 
ha publicat 13 llibres i més 
de 70 articles al voltant dels 
drets humans, alguns dels 
quals publicats per UNICEF.

L’any 2001 va crear, junta-
ment amb un grup d’advo-
cats i advocades, el Centre 
dels Defensors dels Drets Hu-
mans, el qual presidí. Oferia 
serveis d’assessorament le-
gal gratuït a tots aquells 

demandats perseguits per 
motius polítics o enviats a 
presó per raons ideològiques, 
comptava igualment amb un 
equip de metges per tal de 
donar suport a les famílies 
dels presos.

La seva tasca com advocada 
destaca per una gran valen-
tia i compromís ocupant-se 
de la defensa dels casos més 
controvertits de drets hu-
mans a l’Iran.

Ha defensat escriptors, pe-
riodistes, intel·lectuals, mi-
nories, dissidents víctimes 
de la repressió del règim o 
a les seves famílies. Entre 
ells Zahra Kazemi (periodista 
assassinat a la presó d'Evin), 
Parvaneh i Dariush Foroohar 
(coneguts activistes polítics, 
assassinats per les forces de 
seguretat), Ezat Ebrahim Ne-
jad (estudiant assassinat al 
dormitori de la Universitat 
de Teheran, 1999), i Zahra 
Bani Yaghoob (un jove met-
ge, assassinat durant la seva 
detenció). Entre les gestes 
més insignes es compta
 
la d’assumir la defensa dels 
set líders de la fe bahá’í, re-
ligió ferotgement reprimida 
a l’Iran, i que cap altre advo-
cat, per por a les represàlies 
del règim, s’havia atrevit a 
defensar. Aquesta ferma i 
decidida convicció en 
pro de la justícia li 

             Roberto Fernández, va recordar 
la denúncia reiterada d’Ebadi sobre el 
fet que “són els governs que violen els 
drets de les persones invocant el nom 
de l’Islam els que estan abusant de l’Is-
lam”, i en va destacar la visió que una 
lectura progressista de la cultura islà-

un terrorisme que no és islàmic, sinó el 
resultat de la mala educació que crea 

perjudicis i de la misèria que provo-
quen les grans desigualtats socials”. 

Per a Ebadi, va dir Fernández, “els 
-

gió, sexe o cultura. Són valors univer-
sals que valen per a totes les civilitza-
cions humanes”.

La professora de Dret internacional 

públic i Vicedegana de la Facultat de 
Dret, Economia i Turisme de UdL, Nú-
ria Camps i Mirabet va exercir l’apadri-
nament de la investidura de Doctora 
Honoris Causa d’Ebadi presentant-nos 
la homenatjada en el seu Laudatio. 

Discurs escrit, que presentem com-
plert a continuació.

Qui és Shirin Ebadi ?   LAUDATIO de la Doctora Núria Camps
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 Dra. Shirin Ebadi

            InInInInveveveeeeeevveeestsststs ididididururu a a cocoooccom mm a aa dododoctcctctororoora a aaa HoHHoHooooHoononononn ririr s s ss CaCCaaususussa.a.  

    lalalaaa FFFFFFFFFacaacaaaa uluultatat t dededede LLLleleetrtrtreseses. .. UnUnUUUnUnUU iviviviivereererrrrsisis tatat t dededed  LLLlelel ididda,a,  
            8 8 8 8 8 deddeeeedddeeeeeedee mmmmaiaia g g deddededede 222010118.8.8.



va comportar el seu empre-
sonament amb el càrrec de 
“desordre públic” i roman-
gué varies setmanes en pena 

L’altra causa a la qual ha con-
sagrat i consagra gran part de 
la seva vida: és la consecució 
de la igualtat de drets i opor-
tunitats per a les dones. I ho 
ha fet des de diferents ves-
sants: com advocada: portant 
casos complexos de divorci o 
adulteri (cal recordar que a 
l’Iran existeix la pena de la-

-
tació), assumint la defensa 
de les activistes feministes 
com Nushim i Parvin, empre-
sonades per encapçalar un 
moviment per la igualtat de 
drets sota la campanya “Un 
Milió de Signatures”. També 
com activista, impartint for-
mació gratuïta i impulsant el 

la discriminació legal contra 
les dones en la legislació ira-
niana (notablement en matè-
ria de divorci i successió en-
tre altres).

La promoció i respecte als 
Drets dels infants ha estat 
igualment una preocupació 
constant en la seva trajec-
tòria, l’any 1995 va fundar 
l’Associació per a la protec-
ció dels Nens i Nenes, amb 
seu a Teheran, que elaborava 
material informatiu per a ser 
emprat a les escoles i comp-
tava amb un servei d’atenció 
d’emergència per a nens i 
adolescents.

Ha impartit nombrosos cur-
sos gratuïts sobre la Conven-
ció dels Drets del Nen i ha fet 
avançar els drets de la infàn-
cia en el pla legislatiu ela-
borant una proposta de llei 
dirigida al Parlament iranià 
sobre la prevenció de la vio-
lència contra els nens.

Ha participat en diversos 
projectes de recerca empa-

Teheran. A més, va fundar i 
presidir l'Associació per a la 
Col·laboració en la Neteja de 
Mines antipersona (aquests 

sentinelles que maten i mu-
tilen i dels quals tants nens i 
nenes en són víctimes)

Queda ben palès i palmari 
que a la Dra. Ebadi el pati-
ment humà no l’ha deixat in-
diferent i ella mateixa dona 
vida a les paraules del gran 
poeta medieval i erudit per-
sa, de profunda sensibilitat 
social, com era: Saadi de Shi-
raz, que en la seva obra més 
cèlebre Gulistan (El Jardí de 
las Roses) expressava: “si no 
et dol el dolor aliè anome-

nar-te persona no mereixes”
La seva pregona tasca com a 
defensora dels drets humans 
ha estat reconeguda inter-
nacionalment amb múltiples 
honors i distincions. Un dels 
més celebres és el Premi 
Nobel de la Pau l'any 2003. 
El Comitè Noruec del Nobel 
subratllà la seva “sensatesa 
professional" i la seva "valen-
tia" tot menystenint les ame-
naces a la pròpia seguretat.
Va utilitzar part dels diners 
del guardó per establir una 

-
fensors dels Drets Humans i 
donar suport a les famílies 
dels presos polítics i de cons-
ciència a l’Iran. Aquesta ata-
laia es convertí en una des-
tacada organització de drets 
humans. Com a resultat, el 
Centre va ser honorat amb 
el Premi: Droits de l’Homme 
de la République française 
"Liberté, Egalité, Fraternité" 
(2003).

I també a ella mateixa li va 
reportar tot un seguit de dis-
tincions, una breu mostra en 
són els següents:

Premi Llibertat / Alemanya, 
2005. Premi democràcia in-
ternacional, 2004.
UCI (Center for Citizen Pea-
cebuilding) Premi a la cons-
trucció de la pau ciutadana / 
EUA, 2005.
Legió d'Honor Francesa, 
2006.
Premi a la Defensa Global 
dels Drets Humans, Servei In-
ternacional Drets Humans / 
Londres, 2009.
Premi Scholars at Risk, Du-
blín / Irlanda, 2009. El Premi 
Manhae / Corea, 2009. Entre 
altres.

Així mateix li ha estat ator-
gat un doctorat honoris causa 
en 26 universitats arreu del 
món.

Aquests nombrosos reconei-
xements li van conferir in-
dubtablement una projecció 
internacional, tanmateix, 
van incrementar el recel de 
les autoritats iranianes en-
vers ella, tal i com ho expli-
ca en detall en el seu llibre 
"Hasta que seamos libres".

El seu tarannà independent, 
la insistència en el respecte 
dels drets humans, i el tre-
ball constant de documenta-
ció de vulneracions dels ma-
teixos (com un dur i punyent 
informe sobre l’execució de 
menors) gaudien d’un ampli 
ressò internacional. Com a 
conseqüència va ser sotmesa 
a amenaces i pressions de tot 
tipus per tal de que abando-
nés la seva tasca i desistís de 
la seva lluita (detencions de 
familiars, apertura d’expedi-
ents judicials amb la intenció 

de condemnar-la de nou). No 
obstant, la pressió interna-
cional li va evitar una dura 
condemna.

Al 2008, el Centre dels Defen-
sors dels Drets humans, (que 
havia participat amb més de 
6200 processos polítics i hi 
treballaven 20 advocats) es 
disposava a celebrar el 60è 
aniversari de la Declaració 
universal dels Drets Humans 
quan va ser tancat de forma 
abrupta per les forces de se-
guretat que hi van irrompre. 
Van segellar i clausurar l'edi-

-
etats de la Dra. Ebadi. (Amb 
la determinació que la carac-
teritza decidir traslladar el 
Centre al seu propi domicili, 
la qual cosa va exasperar les 
autoritats i va ser sotmesa a 
diversos atemptats)

Un any després, al 2009, quan 
es trobava, precisament, a 
Palma de Mallorca impartint 
una conferència, va rebre 
notícies de l’arrest dels seus 
col·legues, de severes tortu-
res i de nombrosos assassinats 
arran de la repressió amb la 
qual les autoritats iranianes 
reaccionaren davant les pro-
testes pels resultats electo-
rals. En aquell moment els 
seus familiars, amics i com-
panys de treball li van acon-
sellar que no retornés al país: 
el seu nom havia aparegut ja 
en un llistat infame d’objec-
tius a assassinar, que s’anava 
acomplint inexorablement.
La minsa protecció que el 

moment, s’esvaïa sota l'allau 
de detencions contra tota 
dissidència o simple manifes-
tació al carrer.

Front d’aquesta greu incer-
tesa Shirin Ebadi, pertinaç 
en continuar vivint i lluitant 
a l’Iran tot i corrent riscos 

que pocs encararien, es veu 
obligada a prendre una deci-
sió d’enorme transcendència 
en la vida d’una persona:-
deixar-ho tot enrere i em-
prendre el camí de l’exili. 
Des d’aleshores no ha pogut 
tornar al seu país. En aques-
ta situació troba el consol, 
que reconforta el seu cor, 

Negar i Nargués i en la lluita 
pels drets i llibertats.

Dra. Shirin Ebadi, lloem la 
seva entrega en favor dels 
drets humans, en defensa del 
oprimits i dels més vulnera-
bles.

Respectem i admirem la seva 
lluita per la democràcia, 
per la pau, pel diàleg entre 
cultures i per la defensa del 
principi de justícia universal.
Considerem que els mèrits 

mateixos aquest doctorat Ho-
noris causa per la Universitat 
de Lleida que es correspon 
plenament amb el concep-
te extens del coneixement 
al servei d'una societat més 
igualitària, integradora i jus-
ta. Així mateix entronca amb 
la funció social de la univer-
sitat que vincula el rigor ci-

acadèmic amb el compromís 
ètic, cívic i personal amb la 
transformació social orienta-
da cap a la consecució d’un 
món millor. La jurista Shirin 
Ebadi n’és un exemple ex-
cepcional.

Núria Camps Mirabet
Professora de 

Dret internacional públic

Vicedegana de la Facultat 
de Dret, Economia i Turisme 

Universitat de Lleida
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I I

Tot i que l’origen dels estudis 
de dret a la ciutat de Lleida 

esdeveniments històrics van inter-
rompre la seva continuïtat i no fou 

impartir en el marc de l’Estudi Ge-

delegació de la Universitat de Bar-

-
moció de llicenciats i llicenciades 
en Dret a Lleida. Aquesta situació 
administrativa es va mantenir sen-

autoritzar la creació de la Facul-
tat de Dret de l’Estudi General de 
Lleida depenent de la Universitat 

-

van tenir dos emplaçaments em-
blemàtics: l’antic Hospital de San-

-

crear la Facultat de Dret i Econo-
-

dis de la Llicenciatura en Dret i de 
-
-

-
atura en Dret i la Diplomatura en 

-

-
lladen a l’actual seu de la Facultat 

-
nomia comença a impartir l’ense-

marc de la construcció de l’Espai 

(EEES). El Grau en Dret substitu-
-

tant la primera promoció de gra-
duats i graduades en Dret el curs 

-

s’amplia a la Doble Titulació: Grau 
en Dret i Grau en ADE (hereva de 

Llicenciatura en Dret i la Diploma-

un ampli ventall d’estudis de màs-
-

-

Màster en Gestió Administrativa i 

-

de denominació de la Facultat de 
Dret i Economia de la Universitat 

-

i Turisme (FDET).

-
tiu primordial de procurar una for

Els estudis de Dret a Lleida 
(1968-2018)

al Campus de Cappont de Lleida



-

i practicada de formes netament 

-

manera que la persona graduada 

que desenvolupi. Des d’aques-

-
tic de normes i institucions.

-
duats i les graduades:

-

del Dret

-
bilitats necessàries per al futur 

-

-

-

-
-

-
tius de les diferents branques del 
Dret.

manifest el caràcter generalis-

ser completada cursant alguns 

Economia i Turisme. El Màsters 
són una eina per formar profes-

-

a crear un lligam amb l’àmbit de 

una renovació constant de conei-

-
-

cional e internacional.

l’ampliació i consolidació dels es-
-

dic són fruit de la maduresa de la 

-
taments de Dret Públic i Dret Pri-
vat de la Facultat. El nostre pro-
fessorat participa en una desena 
de grups de recerca reconeguts 

L’impacte de la producció cien-

-

i professores es troben entre els 

-

professors i investigadors d’uni-

-

-

en Dret i Administració d’Empre-

recerca:

a) Administració d’empreses i in-

-

-

cooperatiu i l’escassetat de re-
cursos naturals.

-

Unió Europea

del sistema de les Nacions Uni-

-
-
-

nacional dels drets humans. Pel 
-

posen com a temes prioritaris el 

-

III

Deganes i Degans 
de la Facultat de 
Dret, Economia i 

Turisme de la 
Universitat de Lleida

+3.000 Titulats i Titulades en Dret en els
darrers 50 anys
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IV
Tots els ESTUDIS de la FACULTAT 
de DRET, ECONOMIA i TURISME
Grau en 

Administració i 
Direcció 

d'Empreses

Grau en Dret Grau 
en Turisme

Grau en Dret i 
Grau en 

Administració i 
Direcció 

d'Empreses

Grau en Enginyeria 
Informàtica i Grau en 

Administració i 
Direcció d'Empreses

Grau en 
Administració i 

Direcció 
d'Empreses i 

Grau en 
Turisme

Minor en 
Gènere i 

Dret

Minor en 
Emprenedoria

Minor en 
Dret 

Europeu

Màster en 
Sistema de 

Justícia 
Penal

Màster en 
Comptabilitat, 

Auditoria i 
Control de Gestió

Màster en 
Advocacia

Màster 
en Gestió 

Administrativa

Màster en 
Estudis de 

Gènere i Gestió 
de Polítiques 

d'Igualtat

Màster en 
Màrqueting 
de Mitjans 

Socials

 Màster en 
Advocacia i Màster 

en Sistema de 
Justícia Penal

Programes de doctorat

Acte de Lliurament d’Orles de la VI Promoció d’Alumnes del Grau en Dret, la VI Promoció d’Alumnes del Grau en 
Administració i Direcció d’Empreses, la V Promoció d’Alumnes del Grau en Turisme i la I Promoció d’Alumnes del 
Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d’Empreses. Palau de Congressos La Llotja de Lleida, (18/05/2018).

Galeria d’imatges: http://www.fde.udl.cat

Orles 2018



Victimologia

-
nia de recerca està constituït per 
l’aprofundiment en l’estudi de les 

-
nològiques integrades en funci-

d) Dret civil i dret administratiu

europeu primari i secundari en 

-

canvis en les formes i maneres 
d’obrar de l’Administració sobre 
el procediment administratiu en 

-
-

dies però de parca contribució 
dogmàtica: la salut pública i els 
drets socials.

-
nomia i Turisme participa en la 

nivell estatal per impulsar l’Anà-
lisi Econòmic del Dret (AED). Es 
tracta d’una metodologia que 

-

o pot ser l’impacte del Dret sobre 

de models teòrics formalitzats i 

com reaccionarà la gent davant 

reacció per al benestar social i 
com poden afectar diverses cir-
cumstàncies socials al contingut 

l’AED permet avaluar si una so-
-

es comporti de manera que es 
-

L’oferta formativa d’estudis de 
-
-

-
-

-

Lleida o el Màster en Gestió Ad-
ministrativa que compta amb el 

-
-
-

públiques i privades de l’àmbit 

altres iniciatives i activitats com 

sortides professionals i la realit-
-
-

de la Universitat de Lleida.

Finalment cal destacar dos as-
pectes que caracteritzen la nos-

-

en la defensa i articulació dels 

Una de les accions en aquesta 

permet un cert nivell d’especia-
lització en el Grau en Dret amb 

-

-

-
tat d’Oportunitats i Promoció de 

-

V

Acte de Retrobament dels antics alumnes de Dret 
de la Universitat de Lleida (27/04/2018): Visita al Roser de Lleida.

El silencio de mi vida

-
guna. Descubriste  el registro de entrada  de mi 

-
as en forma de amor.

Pero ¿cómo tramitar lo intangible de tu hermosu-
ra? ¿cómo ordenar la locura de tantos actos sin 

fundamento? ¿cómo instruir el caso que rompió 
todos los esquemas de mi propia discrecionali-
dad?

e imparcialidad más me niego a resolver una 
vida sin ti.

más.
Marco Milanovic

Guanyador del Concurs de Microrelats Jurídics de la FDET de la UdL



VI
part de la seva investigació so-
bre aspectes o temes relacionats 
amb la dona; i l’aposta decidida 
per lluitar contra la invisibilitat 
de la dona i crear una cultura de 
sensibilització cap a qualsevol 

-

El Minor en Dret Europeu ve 
-

-
ria en relació amb la divulgació i 
recerca en l’àmbit europeu.

la realització de Treballs Finals 
de Grau utilitzant la metodologia 
de l’Aprenentatge Servei (ApS) 

-
mic treballant sobre necessitats 

-
guir una transformació social ori-

-

inclusiva.

socials que facin palesa una ne-

nostres estudiants.

-
gral dels estudiants afavorint una 
ciutadania activa i professionals 
socialment responsables.

d) Avançar en la vinculació de les 
tres missions de la universitat: 

El segon aspecte que cal des-

internacional de la Facultat de 

el manteniment i ampliació de 
convenis amb Universitats i al-
tres institucions estrangeres. En 

Faculties Association (ELFA) i de 

Aquesta última institució va ser 

organització totalment indepen-
-

llorar la qualitat de la legislació 

fer recomanacions i proporcionar 
orientació pràctica en el camp 

-
ropeu.

els nombrosos convenis de mo-
bilitat signats per la Facultat de 

universitats estrangeres que per-
meten l’arribada del seu estudi-
antat a la nostra facultat i la par-
ticipació del nostre estudiantat 
del Grau en Dret en el programa 

nostre professorat.

Economia i Turisme i els estudis 
-

nes successors d’aquells antics 

-
cerca.

Maria José Puyalto Franco

Economia i Turisme
Universitat de Lleida

La Universitat de Lleida, 
una universitat singular

prestigi
acadèmic

qualitat 
integral

ocupabilitatrecerca
enriquint

la docència

  La docència pròpia a la UdL:

El dinamisme de la Universitat 
de Lleida es concreta per ha-

en la garantia de l’ocupabilitat de la 




