
 

 
 

SEMINARI DE PROJECTES: EMPRESES, CONFLICTES I DRETS HUMANS 

Dimarts 29 de maig de 2018, de 10 a 14 hores 
Biblioteca de l’ICIP (C. Tapineria, 10, 1a planta, 08002 Barcelona) 

 

10:00 h        BENVINGUDA 
 
 

10:15 h          PRIMER BLOC: TREBALLS DE RECERCA (R-ICIP) 

Felip Daza i Helena Torroja. UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 Cap a una regulació internacional de les noves formes de mercenarisme: suport al desenvolupaments 

normatius proposats pel grup de treball sobre la utilització de mercenaris de les Nacions Unides 

(2014-2015) 

Milton Jose Meza Rivas. UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 Sistemes d'armes autònomes letals: els reptes d'adopció d'una regulació internacional sobre ús, control 

operatiu i disponibilitat per empreses privades (2016-2017) 

Victor Merino i Aitana La Varga. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI  
 Defensar els defensors: Estratègies de protecció i defensa integral de les persones defensores del medi 

ambient (2016-2017) 

Annaïs Varo. UNIVERSITAT DE GIRONA 
 Conflictes socioambientals i indústries extractives a Mèxic: el Tribunal Permanent dels Pobles com a eina 

de transformació del conflicte (2015-2016) 

Rosana Alija i Joan Ramos Toledano. UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 Atrocitats en saldo positiu? A la cerca de fonaments per fer front a la implicació de les empreses privades 

en les violacions de drets humans amb programes estatals de reparacions (2016-2017) 
 

DESCANS 

 

 

12:15 h          SEGON BLOC: PROJECTES DE PARTICIPACIÓ EN XARXES  

Carme Altayó i Blanca Melloni. JUSTÍCIA I PAU 

 Quadern per la solidaritat sobre minerals de conflicte (2015-2016) 

 Explicant la conflictivitat de la mineria desregulada (2016-2017) 

 

Jordi Calvo i Nora Miralles. CENTRE DELÀS    

  El finançament de la industria armamentística. Investigant la banca armada (2015-2016) 

 Reduir la despesa militar. Handbook per a una mobilització social i política internacional  (2016-2017) 

  El cicle econòmic militar a l'abast. Una base de dades de referència per a l'acció per la pau (2017-2018) 

 

Susana Agüera. ENGINYERIA SENSE FRONTERES 
 Dones indígenes defensores de drets socials i mediambientals Llatinoamèrica (2017-2018) 

 
 

13:00 h          BLOC FINAL: DEBAT OBERT I CONCLUSIONS 

Antoni Pigrau, director del programa de l’ICIP Empreses, Conflictes i Drets Humans. Catedràtic de Dret 
Internacional Públic, Universitat Rovira i Virgili 


