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JORNADA SOBRE EMPRESES TRANSNACIONALS I DRETS HUMANS 

(Organitzada per Lafede.cat, Pobresa Zero i la Taula Catalana per la 
Pau i els Drets Humans a Colòmbia) 

Divendres 3 de juny de 2016. 09.30 h. Sala de grups   
 
9.30 h  Inauguració oficial de la jornada:  

-Carme Forcadell, presidenta del Parlament 
-Míriam Acebillo, presidenta de Lafede.cat 
-Michela Albarello, presidenta de la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia 

 
9.45 h  Informe de la delegació catalana a Buenaventura:  

-Gabriela Serra, diputada al Parlament pel grup parlamentari de la CUP 
-Michela Albarello, presidenta de la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia 
-Josep Maria Fisa, representant de l’arquebisbat de Barcelona i de Justícia 
i Pau 

 
10.30 h  Taula rodona: Què proposen les Nacions Unides per exigir 

responsabilitats a les empreses en el respecte dels drets humans? 
-Maria Fernanda Espinosa, presidenta del grup de treball 
intergovernamental de les Nacions Unides sobre les empreses 
transnacionals i altres empreses respecte als drets humans i representant 
permanent de l'Equador davant les Nacions Unides a Ginebra 
-Alfred Maurice de Zayas, expert independent de les Nacions Unides 
sobre la promoció d'un ordre internacional democràtic i equitatiu 
-Melik Özden, director del Centre Europe Tiers Monde de Suïssa, oenagé 
amb estatus consultiu a les Nacions Unides 

 
12.00 h  Pausa 
 
12.30 h  Sessió: Cap a la construcció de mecanismes vinculants a 

Catalunya 
-Juan Hernández, Universitat del país Basc i investigador de 
l’Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) 
-Marco Aparicio, professor de la Universitat de Girona (UdG) 
-Mònica Vargas, investigadora del Transnational Institute (TNI)  
-Felip Daza, investigador de l’Institut Internacional per a l’Acció No 
Violenta (NOVACT) 

 
14.00 h  Clausura oficial  

-Manel Vila, director general de cooperació al desenvolupament  
-Tono Albareda, vicepresident de Lafede.cat i de la Taula Catalana per la 
Pau i els Drets Humans a Colòmbia. 


