
Llavors, potser t’intere
ss

a  ser part de l’EQUIP URV   per a concursar al 

Està oberta la convocatòria per a se-
leccionar els 3 estudiants de Dret que 
formaran part de l’equip que repre-
sentarà la URV en la cinquena edició 
del Concurso Interamericano de 
Derecho al Desarrollo Sostenible, 
que se celebrarà entre setembre de 
2014 i abril de 2015 aproximada-
ment. La ronda oral de la propera 
edició tindrà  lloc al març de 2015 a 
Rio de Janeiro.  
Les persones interessades en partici-
par-hi, envieu una carta de motivació 
(màxim dos planes)  i una còpia del 
vostre expedient acadèmic (l’expedi-
ent electrònic és vàlid) a:
isabel.vilaseca@urv.cat
La data límit és el  22 de juny. Per ac-
cedir a la convocatòria cliqueu en el 
següent enllaç: 

Per a més informació, escriviu un 
correu electrònic a l’adreça indicada 
o adreceu-vos al despatx 19bis al De-
partament de Dret Públic de la Facul-
tat de Ciències Jurídiques (segona 
planta). 

INFORMACIÓ DE LA
CONVOCATÒRIA El Concurso Interamericano de Derecho al Desarrollo 

Sostenible és una prestigiosa competició jurídica (en 
anglès coneguda com “moot court”), en la qual partici- 
pen  estudiants de Dret d’arreu del món en representació 
de les seves universitats. Es tracta d’una simulació de la 
Cort Interamericana de Drets Humans. En ella, els partic-
ipants, cenyint-se a les regles de funcionament d’aquesta 
cort internacional, estan cridats a desenvolupar una dis-
cussió jurídica  entorn d'un cas hipotètic en el qual es 
planteja un conflicte entre un Estat i un poble o col•lectiu 
ciutadà. La particularitat d'aquesta competició és que el 
cas sobre el qual es discuteix en cada edició pretén re�ec-
tir la tensió, avui tan visible, entre el desenvolupament 
econòmic i la protecció del dret al medi ambient sa, així 
com altres drets socials lligats a aquest últim. La compet-
ició consta de  dues fases: una escrita i una oral. 

? ?
??

?

 Interamericano de Derecho al 
Desarrollo sostenible

V Concurso

DESCRIPCIÓ DEL CONCURS

http://aaedat.wordpress.com/

 


