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En l’actualitat, som testimonis del fet que gran part de les
crisis i conflictes armats existents al planeta estan relacionats,
de forma directa o indirecta, amb la lluita per l’accés i el
control dels recursos naturals (petroli, gas, aigua, etc.).
En efecte, el deteriorament generalitzat del medi ambient,
l’escassetat i límits dels recursos, combinat amb un model
energètic que no és sostenible, afavoreixen l’ambició més
extrema dels països per controlar les fonts d’energia, de les
quals, eventualment, dependrà la seva supervivència i la seva
hegemonia en el context internacional del futur.

l

Quant a la qüestió de l’aigua, el novembre del 2002,
el Comitè Econòmic, Social i Cultural de Nacions Unides
va declarar l’accés a l’aigua un dret humà, citant-lo com
un requisit indispensable per al compliment d’altres drets.
L’aigua, com a element fonamental per a la vida, és un recurs
sotmès a una forta competència, sobretot en moments o en
regions on es dóna una situació d’escassetat i d’estrès hídric.
No obstant aquest fet, potser a través de la qüestió de l’aigua
la comunitat humana, en comptes d’iniciar conflictes armats
i guerres, pot desplegar la capacitat necessària per resoldre
aquests problemes mitjançant la cooperació i els drets
humans.
Lloc i horari del curs
Lloc: Aula J.M. Valverde. Facultat de Biblioteconomia UB
(C. Melcior de Palau, 140 · Barcelona)
La darrera sessió tindrà lloc a l’Edifici Històric de la
Universitat de Barcelona (Gran Via, 585)
Horari: dilluns i dimecres, de18h a 21h
Preu: 40 euros (socis: 25 euros)
Matriculació
Cal fer una transferència per l’import de la matrícula a aquest
compte corrent:
“la Caixa”: 2100 3642 11 2200036125
El resguard de la transferència cal portar-lo a Món-3,
on caldrà emplenar el full d’inscripció.
Avaluació
Per obtenir el certificat d’assistència cal assistir al 80% de les
classes. Per obtenir el certificat de crèdits cal, a més, presentar
un treball sobre els continguts del curs.rofessorat

Toni Jiménez, coordinador de l’Observatori de conflictes
i drets humans de la Fundació Solidaritat de la Universitat
de Barcelona
l David Bondia, professor titular de Dret Internacional
Públic de la Universitat de Barcelona i director de l’IDHC
l Jaume Saura, professor titular de Dret Internacional Públic
de la Universitat de Barcelona i president de l’IDHC
l Jordi Cortés Roldán, tècnic de cooperació internacional de
l’Ajuntament de Barcelona
l Carlos Boggio, antic representant de l’ACNUR a Espanya
l Pedro Arrojo, professor del Departament d’Anàlisi
Econòmic de la Universitat de Saragossa
Programa

Dimecres 14 d’octubre
Medi ambient, canvi climàtic i conflictes internacionals
Toni Jiménez
Dilluns 19 d’octubre
El dret internacional dels cursos de l’aigua
Jaume Saura
Dimecres 21 d’octubre
Conques internacionals compartides: cooperació o conflicte?
El cas de Palestina
Jordi Cortés Roldán
Dilluns 26 d’octubre
El dret a l’accés a l’aigua i el sanejament
David Bondia
El refugiats ambientals
Carlos Boggio
Dimecres 28 d’octubre. Edifici Històric
de la Universitat de Barcelona
Presentació del llibre i de l’exposició de la Fundació
Solidaritat UB: «Medi ambient, canvi climàtic i conflictes
internacionals: la qüestió de l’aigua».
Pedro Arrojo (Pendent de confirmació)
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