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AULA DE DOCTORANDS EN DRET ANIMAL, Ad-dA (UAB) 

 

 

 

 

El passat 11 d’abril es va posar en marxa A LA UAB una iniciativa pionera sota la 

direcció de la Catedràtica de Dret Romà i Directora del Màster en Dret Animal i 

Societat, la Prof. Dra. Teresa Giménez-Candela, denominada: Aula de Doctorands en 

Dret Animal (Ad-dA), en compliment del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel 

qual es regulen els estudis oficials de doctorat, que indica que el component fonamental 

de la formació doctoral és l’avenç del coneixement científic a través de la investigació 

original, i reconeix els doctorands com investigadors en formació. 

L’Ad-dA, la sessió inicial de la qual va tenir lloc a la Facultat de Dret de la UAB, neix 

amb la finalitat de que els doctorands, presents i futurs, adquireixin una formació 

integral dins un equip de recerca  de caràcter internacional. 

L’Ad-dA es reunirà bimensualment per tal que els futurs experts del Dret Animal 

puguin presentar a l’equip de recerca quins han estat els avenços de les seves tesis; amb 
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això es fomentarà una dinàmica de treball on tots aprendran de tots, al mateix temps que 

es posaran al dia de les investigacions realitzades. 

Així mateix,  l’Ad-dA comptarà, en futures reunions, amb la participació d’altres 

experts en Dret Animal de reconegut prestigi internacional, que col·laboraran en la 

formació dels actuals i futurs doctorands. 

En el torn d’intervenció dels doctorands, aquests van exposar a la resta d’assistents, de 

forma generalitzada, el tema de les seves tesis, així com el Status quaestionis de les 

seves investigacions, que va seguits per comentaris per part de la Prof. Dra. Giménez-

Candela així com de la resta dels intervinents, creant-se un ambient de treball envoltat 

de judicis crítics, constructius i inspiradors. 

La primera sessió de l’Ad-dA es va tancar amb èxit. Els doctorands van sortir de l’aula 

amb la grata sensació de que, durant els propers anys de la seva intensa preparació 

doctoral, estaran recolzats per un expert equip de recerca, que els ajudarà a enriquir els 

seus diàlegs científics i la seva formació intel·lectual, per així culminar els seus treballs 

amb resultats fructífers en el camp del Dret Animal. 

Els treballs que es vagin elaborant des de l’Aula de Doctorands en Dret Animal, igual 

que la resta de treballs del Centre de Recerca ICALP (Internacional Center for Animal 

Law and Policy) es publicaran de forma periòdica a www.derechoanimal,info, web de 

referència pel que fa el Dret Animal a nivell internacional. 
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