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CONVOCATÒRIA PER FORMAR UN EQUIP URV PER PARTICIPAR  AL 

“CONCURSO INTERAMERICANO DE DERECHO AL DESARROLLO S OSTENIBLE 

2013-2014”  

 

L’Associació d’Alumnes i Exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT) obre 

la present convocatòria per seleccionar els 3 estudiants  que representaran a la URV 

al “Concurso Interamericano de Derecho al Desarrollo S ostenible”, activitat 

extracurricular dirigida a l’alumnat de la Facultat de Ciències Jurídiques de la 

Universitat Rovira i Virgili.   

ENTITAT QUE CONVOCA   

L’ AAEDAT, creada el 2009, és un una entitat sense ànim de lucre conformada per 

alumnes i exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona.  Entre d’altres, l’AAEDAT té 

com a objectiu el de contribuir a la divulgació i difusió dels objectius del Centre 

d’Estudis de Dret Ambiental , així com crear espais de debat i reflexió oberts al 

conjunt de la comunitat universitària.  

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

En el marc dels objectius citats, l’AAEDAT pretén impulsar la creació d’un equip per 

participar a la competició esmentada. Organitzada per la Universidad de los Andes 

(Colombia), el Payson Center for International Development (EE.UU) i la Fundaçao 

Getulio Vargas (Brasil), aquesta competició es tracta d’una simulació de la Cort 

Interamericana de Drets Humans, a partir d’un cas hipotètic que planteja  un conflicte 

complex entre dos Estats, entorn de la tensió entre desenvolupament econòmic i 

conservació del medi ambient,  així com la protecció d’altres drets. Els equips 

d’estudiants hauran d’assumir el rol de lletrats dels Estats implicats. Això consistirà en 

redactar els corresponents escrits de defensa i pledejar oralment davant un tribunal, 
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composat d’acadèmics i experts en la matèria, que avaluaran els concursants tant per 

la forma com pel contingut de les seves intervencions. 

En aquesta competició, hi participen equips d’estudiants de Dret d’universitats tot el 

món. 

L’equip de la URV estarà format per 3 estudiants  matriculats en algun programa de 

grau o màster de Dret de la URV.  

L’equip estarà tutoritzat per un estudiant de doctorat de l’AAEDAT.  

La competició es desenvoluparà des de finals de novembre de 2013 fins a finals de 

març de 2014 i constarà de les següents fases:  

- La fase escrita , consistent en la redacció del memorial  de defensa d’una de les 

parts del cas,   es desenvoluparà des de la creació de l’equip fins al 7 de febrer de 

2014 (data límit fixada per l’organització per presentar-lo). 

- La fase oral , on els equips hauran de competir pledejant davant els tribunals, se 

celebrarà entre el 18 i 21 de març de 2014, a  Rio de Janeiro, capital de l’Estat del Rio 

de Janeiro, Brasil.  

Per obtenir més informació sobre la competició, es pot consultar el seu lloc web:  

http://direitorio.fgv.br/mootcourtcompetition2014 

OBJETIUS FORMATIUS  

- Aprofundir en la naturalesa, dinàmica i característiques dels conflictes ambientals 

internacionals. 

-   Aprofundir en els coneixements sobre el sistema interamericà de drets humans. 

-  Treballar habilitats indispensables per a tot jurista, en l’àmbit professional com en 

l’àmbit acadèmic, com ara, l’oratòria, la claredat expositiva, la capacitat per defensar 

varies posicions, la capacitat per treballar en equip, etz. 

-  Fomentar l’ intercanvi de coneixements i perspectives amb estudiants de Dret 

d’universitats estrangeres. 
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DEDICACIÓ   

Les persones seleccionades per formar part de l’equip s’hauran de comprometre a 

participar-hi fins al final. Segons, el reglament de la competició, un cop inscrits, els 

equips no poden modificar els seus membres. Aquesta activitat exigeix dedicació 

continuada des de finals de novembre fins a finals de març. La dinàmica i el ritme de 

treball s’acordaran entre el tutor i els estudiants seleccionats  un cop s’hagi format 

l’equip.     

REQUISITS INDISPENSABLES  

- Estar matriculat en algun programa de Dret oficial  (de grau o màster) de la 

Universitat Rovira i Virgili. 

MÈRITS 

- Tenir un bon expedient acadèmic.  

- Haver impartit les assignatures de Dret Internacional Públic, Dret Constitucional o 

alguna assignatura de Dret Ambiental. 

-  Haver participat en alguna activitat similar o mostrar una trajectòria acadèmica 

d’implicació en diferents activitats extracurriculars.  

- Tenir coneixements sobre el sistema interamericà de drets humans.  

- Es valoraran les següents qualitats: responsabilitat; compromís; facilitat per a 

l’oratòria; capacitat per treballar en equip; disciplina; nivell elevat d’expressió escrita; 

interès per la matèria.    

DOCUMENTACIÓ A  PRESENTAR  

Per entrar en el procés de selecció haureu d’enviar els següents documents abans de 

dilluns 18 de novembre de 2013, a isabel.vilaseca@urv.cat :  

- Expedient acadèmic ( pot ser una còpia impresa del expedient electrònic que teniu a 

la intranet)  

- Carta de motivació (màxim 2 planes) 
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Un cop haguem rebut aquests documents, possiblement ens posarem en contacte 

amb vosaltres per concertar una entrevista.  

 

Per a qualsevol aclariment, escriviu un correu a isabel.vilaseca@urv.cat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


