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Els continguts de la formació són responsabilitat de SETEM Catalunya exclusivament i no reflecteixen les visions de les seves finançadores.

Amb el suport de:

CURS INTERUNIVERSITARI:

Cicle de Formació 
“Desmuntem 

les transnacionals”
Passem a l’acció 

  PRESENTACIÓ

En l’actual món globalitzat, el patriarcat, la 
cultura del consumisme i l’acumulació de 
capital són presents en moltes de les 
relacions econòmiques i socials que tenen 
lloc a la nostra societat. El preu dels serveis i 
productes reduït al màxim per la forta 
competència d’aquest mercat globalitzat no 
es correspon, però, al seu cost real. Les 
empreses transnacionals que es lucren 
d’aquest negoci estan molt sovint darrere de 
flagrants i continues vulneracions dels drets 
humans, com la precarietat laboral o la 
repressió sindical en la indústria global 
deslocalitzada, que a més incideixen 
especialment sobre les dones.
 
Aquestes empreses actuen i es lucren amb 
impunitat gràcies a la falta de voluntat per 
definir una normativa internacional o estatal 
en els països on deslocalitzen les seves 
activitats, o d’establir mecanismes per 
aplicar-la, i intenten evitar la pressió social 
utilitzant campanyes de màrqueting social i 
ambiental. 

Com hi contribuïm nosaltres? I la nostra 
universitat? Què podem fer per canviar-ho? 
A partir de la col·laboració d’expertes i 
activistes, en aquest curs destaparem 
aquests impactes de les transnacionals.
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  LOCALITZACIÓ,
  DATES I HORARI
  DEL CURS

Dilluns 9, 16, 23, 30 de març de 18:30h a 20.30h
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Sala de Juntes (edifici D1, planta 1a)
Campus Catalunya, Av. Catalunya, 35 - 43002 Tarragona

  INSCRIPCIONS
Formació oberta a tots els públics i gratuïta. 
Es donarà certificat d’assistència.
Inscripció per reconèixer crèdits
Matrícula oberta fins 8 de març de 2020
Reconeixement: 1 crèdit ECTS
(codi 2401027)
Més informació: 977 256198 / ines.sole@urv.cat

  ORGANITZA
Universitat Rovira i Virgili i SETEM Catalunya 

  AVALUACIÓ
Per a obtenir el certificat d’assistència és necessari 
assistir a totes les sessions així com completar una 
breu valoració del curs a l’acabar.

de 18.30
a 20.30 h.

de 18.30
a 20.30 h.

de 18.30
a 20.30 h.

de 18.30
a 20.30 h.

UNIFORMES LLIURES DE VULNERACIONS

EMERGÈNCIA

CLIMÀTICA

Destaparem els impactes de  les transnacionals!

PROGRAMA

Sala de Juntes/vistes: 18.30h
9/març (Sala Juntes):
Presentació i benvinguda: Dra. Susana Borràs (professora de Dret 
Internacional Públic a la URV)

Xerrada inaugural: “Descosint les cadenes de subministrament 
tèxtil: Drets laborals de les dones treballadores” a càrrec de Denisse 
Dahuabe , responsable campanya Roba Neta  de SETEM Catalunya.
Anàlisi de la vulneració de drets laborals a l’interior de la cadena de 
subministrament del sector tèxtil. Teixirem el fil de gènere en relació 
als salaris, la lliure sindicalització i els mecanismes jurídics per la 
defensa de les persones treballadores. 

16/març (Sala Juntes)
Xerrada: La perillositat ambiental i humana de les transnacionals: 
Josep M. Torres (Cel Net)
#NiConfinadesNiCallades. Explosions, fuites, ferides i mortes com les 
de l’accident del passat 14 de gener a IQOXE són la cara visible d’una 
problemàtica en el complex petroquímic de Tarragona, ignorada per 
les administracions públiques i silenciada per les empreses. 

23/març (Sala de vistes)
Xerrada: Destapant els impactes de la indústria electrònica i 
propostes alternatives des de la sobirania tecnològica, a càrrec de 
Marta Anglès, co-responsable Campanya Electrònica de SETEM 
Catalunya. 
Analitzarem els impactes socials i ambientals de la indústria 
electrònica, i subratllarem el poder de la compra pública socialment 
responsable per incidir en les vulneracions en el sector electrònic. 
Presentarem alternatives de consum de les TIC. 

30/març (Sala Juntes)
Taula rodona de cloenda del cicle de formació:
La impunitat de les transnacionals i vulneracions de Drets Humans. 
Passem a l’acció. 
Amb la participació:
-Salvador Balcells, membre d'Entrepobles Tarragona (Tractats 
internacionals i espoliació de recursos).
-Francesca Traglia coordinadora d'Amnistia Internacional 
Tarragona (Vulneració de Drets Humans i Socials).

-Josep M. Torres, de Cel Net (La indústria petroquímica i la 
incidència amb el canvi climàtic i la seguretat de les persones).
-Modera Dra. Susana Borràs (professora de Dret Internacional 
Públic a la URV).

  SESSIÓ 3 - 23 DE MARÇ

DESTAPANT ELS IMPACTES DE LA INDÚSTRIA 
ELECTRÒNICA

Xerrada: Destapant els impactes de la indústria 
electrònica i propostes alternatives des de la 
sobirania tecnològica, a càrrec de Marta Anglès, 
co-responsable Campanya Electrònica de SETEM 
Catalunya. 

Analitzarem els impactes socials i ambientals de 
la indústria electrònica, i subratllarem el poder de 
la compra pública socialment responsable per 
incidir en les vulneracions en el sector electrònic. 
Presentarem alternatives de consum de les TIC.

  SESSIÓ 4 - 30 DE MARÇ

LA IMPUNITAT DE LES TRANSNACIONALS

Taula rodona de cloenda del cicle de formació:
La impunitat de les transnacionals i vulneracions 
de Drets Humans. Passem a l’acció. 

Amb la participació:
- Salvador Balcells, membre d'Entrepobles 
Tarragona (Tractats internacionals i espoliació de 
recursos).
- Francesca Traglia coordinadora d'Amnistia 
Internacional Tarragona (Vulneració de Drets 
Humans i Socials).
- Josep M. Torres, de Cel Net (La indústria 
petroquímica i la incidència amb el canvi climàtic 
i la seguretat de les persones).
- Modera: Dra. Susana Borràs (professora de Dret 
Internacional Públic a la URV).

  SESSIÓ 1 - 9 DE MARÇ
 

DESCOSINT LES CADENES DE SUBMINISTRAMENT 

Presentació i benvinguda: Dra. Susana Borràs 
(professora de Dret Internacional Públic a la URV)

Xerrada inaugural: “Descosint les cadenes de 
subministrament tèxtil: Drets laborals de les dones 
treballadores” a càrrec de Denisse Dahuabe , 
responsable campanya Roba Neta  de SETEM 
Catalunya.

Anàlisi de la vulneració de drets laborals a l’interior de la 
cadena de subministrament del sector tèxtil. Teixirem el 
fil de gènere en relació als salaris, la lliure sindicalització 
i els mecanismes jurídics per la defensa de les persones 
treballadores.

SESSIÓ 2  - 16 DE MARÇ

LA PERILLOSITAT DE LES TRANSNACIONALS

Xerrada: La perillositat ambiental i humana de les 
transnacionals: Josep M. Torres (Cel Net)

#NiConfinadesNiCallades. Explosions, fuites, ferides i 
mortes com les de l’accident del passat 14 de gener a 
IQOXE són la cara visible d’una problemàtica en el 
complex petroquímic de Tarragona, ignorada per les 
administracions públiques i silenciada per les empreses.

Inscripció per reconèixer crèdits
Matrícula oberta fins 8 de març de 2020
Reconeixement: 1 crèdit ECTS
(codi 2401027)
Més informació: 977 256198 / ines.sole@urv.cat


