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amb la justícia social que treballa per la 
defensa dels drets de les persones.
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QUE ÉS ARRELS ADVOCATS?

Arrels Advocats és un despatx multidisciplinari compromès amb la justícia social que treballa per la de-
fensa dels drets de les persones. És per això que vetllem per treballar amb transparència i honestedat, 
oferint en tot moment al client la solució més adequada i eficaç, amb els més alts nivells de professionalitat, 
qualitat i immediatesa. Estudiem cada assumpte detalladament per tal d’entendre i conèixer els objectius 
i necessitats que es busquen en cada cas i poder així defensar adequadament els interessos que ens han 
estat confiats.

Com a despatx i col·lectiu, considerem que la defensa de la justícia social és imprescindible per tal d’acon-
seguir que les persones puguin desenvolupar el seu màxim potencial, i això ens obliga a situar els drets 
humans i de les persones en totes les nostres actuacions; valors que esdevenen bandera en el nostre 
exercici de l’advocacia. Des d’Arrels Advocats volem donar sentit social a la pràctica jurídica que realitzem 
dia rere dia.

COMPROMESOS/ES AMB LA JUSTÍCIA SOCIAL

Quan parlem de justícia social ens referim a les nocions fonamentals d’igualtat d’oportunitats i de drets 
humans, més enllà del concepte tradicional de justícia legal. Totes les persones tenim necessitats bàsiques 
comunes, que es tradueixen en drets humans i drets fonamentals: el dret a la pròpia identitat, a la vida i 
integritat física, a l’educació, a l’habitatge digne, al treball, a expressar-nos amb llibertat i a ser tractats amb 
dignitat i respecte o a la presumpció d’innocència, per exemple.

Tanmateix, aquestes necessitats i relacions entre les persones no sempre resulten satisfetes i, si més no, 
no sempre es donen en relacions d’equitat. És, per tant, en el moment en què aquestes necessitats fona-
mentals no se satisfan o que es donen en relacions desequilibrades que es produeixen les injustícies i que 
cal que ens hi impliquem, ja que no es tracta de problemes irresolubles als quals no puguem fer front, 
sinó que sovint han estat provocats per persones o institucions públiques o privades i persisteixen perquè 
molta gent se’n desentén.

AMB VALORS COOPERATIUS

Arrels Advocats es va fundar l’any 2011, quan diferents advocades i advocats ens vam ajuntar per constituir 
un despatx compromès amb la justícia social i la igualtat. Ara hem decidit donar el pas a la constitució com 
a cooperativa de treball per tal de desenvolupar els valors que ens uneixen, col·lectivitzant ingressos, des-
peses i coresponsabilització a les presa de decisions.



EL NOSTRE EQUIP
 
Arrels Advocats es va fundar l’any 2011, quan diferents advocades i advocats ens vam ajuntar per constituir 
un despatx compromès amb la justícia social i la igualtat. Ara hem decidit donar el pas a la constitució com 
a cooperativa de treball per tal de desenvolupar els valors que ens uneixen, col·lectivitzant ingressos, des-
peses i coresponsabilització a les presa de decisions.

LAURA RODRÍGUEZ MURCIANO

Advocada laboralista, graduada en Dret per la Universitat de Barcelona, on té la menció en Dret Laboral i 
de la Seguretat Social. És diplomada en Relacions Laborals per la Universitat Pompeu Fabra i igualment ha 
cursat el Màster de l’Advocacia i un Postgrau en Gènere i Igualtat per la Universitat Autònoma de Barcelo-
na. Exerceix a l’II·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 2016; anteriorment exercia al Col·legi 
de Graduats Socials de Barcelona.

EDUARDO CÁLIZ ROBLES

Advocat penalista exercint a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 2004. Llicenciat en 
Dret per la Universitat de Cadis el 2002. Diplomat en estudis superiors especialitzats per la Universitat 
Autònoma de Barcelona sobre Transformació de l’Estat de Dret des del Punt de Vista Penal i Constitucional 
(Curs 2003-2004). Realització de Curs d’especialització en dret penitenciari, menors, violència domèstica 
i estrangeria.

DAVID ARANDA CHECA

Advocat penalista i penitenciari, col·legiat a l’I·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 2016- És 
graduat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra amb menció en Dret Penal i menció especial d’anglès 
(2014). Posteriorment realitza de forma simultània el Màster d’Advocacia a la Universitat Oberta de Cata-
lunya i el Màster en Criminologia, Política Criminal i Sociologia Jurídicopenal a la Universitat de Barcelona, 
i finalitza ambdós màsters l’any 2016. 



ÀREES DE TREBALL
 
Com a despatx i col·lectiu, considerem que la defensa de la justícia social és imprescindible per tal d’acon-
seguir que les persones puguin desenvolupar el seu màxim potencial, i això ens obliga a situar els drets 
humans i de les persones en totes les nostres actuacions, uns valors que esdevenen bandera en el nostre 
exercici de l’advocacia. Des d’Arrels Advocats volem donar sentit social a la pràctica jurídica que realitzem 
dia rere dia.

LABORAL 

El dret del treball és aquella branca que s’encarrega de regular les relacions socials que tenen com a 
pressupòsit la prestació de serveis professionals per compte d’un altre. L’article 1.1 de l’Estatut dels Treba-
lladors delimita el treball com a objecte de regulació pel dret del treball i el distingeix de totes les altres 
activitats professionals que en sentit ampli poden estar regulades per altres branques de l’ordenament 
jurídic. 

ADMINISTRATIU

L’administrativa és la branca del dret que té per objecte regular l’organització, els mitjans i l’activitat de les 
administracions públiques, així com les relacions jurídiques entre aquestes i els ciutadans. Són múltiples 
les situacions en què com a ciutadanes i ciutadans ens podem veure relacionades amb l’administració, la 
qual cosa ens porta a haver de recórrer a un/a especialista per tal de defensar els nostres interessos o bé 
per assessorar-nos. 

DRETS HUMANS I LLIBERTATS CIUTADANES

Un dels pilars d’Arrels Advocats és la defensa dels drets humans i de les llibertats ciutadanes. És per això 
que el despatx disposa d’una àrea de treball en matèria de drets humans en la qual intentem treballar des 
de la proximitat, des del rigor, i posant en el centre els processos de resistència o resiliència de les perso-
nes que han sofert situacions de vulneració. 



ESTRANGERIA

La llei d’estrangeria i normativa complementària són l’entramat de lleis, reglaments, ordenances i instruc-
cions que regulen el règim de vida i treball de les persones estrangeres que es troben o volen entrar a 
l’Estat espanyol. Pel seu caràcter subjecte a polítiques d’immigració en constant canvi, és un àmbit jurídic 
que requereix d’una pràctica permanent, actualitzada i rigorosa. Llegir +

PENAL

Des d’un punt de vista estrictament jurídic, el dret penal es defineix com la part del dret positiu que es 
dedica a la definició dels delictes (entenent per delicte qualsevol conducta contrària a l’ordre penal esta-
blert) i de les seves conseqüències jurídiques, que són les penes i mesures de seguretat. És a dir, el dret 
penal fa una descripció de conductes que han estat valorades negativament pel legislador i per aquest 
motiu es declaren delictives i la seva execució es castiga. Òbviament, en la mesura que unes determina-
des conductes són considerades repudiables, s’està establint el valor i respecte que mereixen els interes-
sos o béns jurídics que aquelles conductes ofenen i, en definitiva, mitjançant el dret penal s’estableix el 
sistema programàtic i de valors del poder constituent del moment. Llegir +

PENITENCIARI

Realitzem l’assessorament i defensa de les persones privades de llibertat davant l’Administració Peni-
tenciària i els seus corresponents Jutjats de Vigilància Penitenciària, portem un seguiment continu de la 
persona privada de llibertat i l’acompanyem durant tot el procés d’estada a presó.

Realitzem el seguiment de l’expedient penitenciari de la persona privada de llibertat i l’acompanyem 
durant el compliment de la pena de presó, vetllant pel compliment dels seus drets. Assessorem a les 
persones que han estat condemnades a una pena de presó, sobre les seves possibilitats d’evitar l’ingrés 
al centre penitenciari i/o l’assessorem en tots els aspectes de la vida al centre penitenciari, per tractar 
d’evitar el compliment íntegre de la condemna. Actuem davant de la Direcció General de Serveis Peniten-
ciaris i els Jutjats de Vigilància Penitenciària en tots els àmbits del Dret Penitenciari. 



www.arrelsadvocats.cat

info@arrelsadvocats.cat

937 376 457 (de 08:00 a 20:00)

Carrer de les Jonqueres 18, 6è C 08003 Barcelona

Carrer d’Irlanda 65, 2n 1a 08922 Santa Coloma de Gramenet


