Jaume Asens i Llodrà
Barcelona, 29 de març de 1972
Tinent d’alcaldia de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, membre de la
Diputació de Barcelona.
Formació acadèmica
Té estudis en Dret (1990-1995) i Filosofia (1992-1999) per la UB, i en Ciències
Polítiques i Socials per la UPF (1996-1999), on té pendent d'acabar la seva tesi
doctoral.
Trajectòria professional
Advocat especialitzat en la defensa dels drets humans, els moviments socials i la lluita
contra la corrupció. En la lluita contra els crims de la humanitat, he participat en la
defensa de víctimes en casos como el de Guantánamo contra el Govern d’EUA, el de
la “flotilla de la llibertat” contra el d’Israel, o en el dels bombardejos contra els
barcelonins de l'aviació feixista del Govern italià l'any 38. En l’àmbit local, he fet
d’advocat de la FAVB en casos com el recurs contra les ordenances del civisme
aprovades per l’Ajuntament el 2005. I de col·lectius de tot tipus com el dels afectats pel
mobbing immobiliari, el de memòria històrica o el de les dones que exerceixen la
prostitució.
Els últims llibres, escrits amb el jurista Pisarello, tenen títols que reflecteixen clarament
les meves inquietuds: No hi ha dret (s): la il·legalitat del poder en temps de crisi (Icària,
2012) i La bèstia sense morrió. En defensa del dret a la protesta (Cataracta, 2014).
També expresso la indignació moral que em produeix el món en articles a blogs com
“No hi ha dret”, de Públic, i el de “Contrapoder”, de Diario.es. Se'm pot seguir a
@jaumeasens.
Informació addicional
Actualment, sóc portaveu de Guanyem Barcelona, membre de la plataforma ciutadana
Procés Constituent i responsable estatal de Drets Humans de Podem. He estat
membre de la Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona,
l’Observatori DESC, el grup de recerca sobre exclusió i controls socials (UB), fins als ja
llunyans “Legal Team”, organitzats arran de les contracimeres europees, com la de
Gènova (2001). Com a activista, la meva participació més gran es va produir també en
aquell període d'efervescència política: la del moviment antiglobalització.
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