
   
 

 
 
 

JORNADA OMID KOKABEE 
CIÈNCIA, PAU I DRETS HUMANS 

 

DIMECRES 8 DE NOVEMBRE DE 2017 
Universitat Politècnica de Catalunya 

Campus Baix Llobregat  
Sala de Graus de l'ESAB 

Castelldefels 
 
 
 

Presentació 
 
 
En el marc de la celebració del Dia Mundial de la Ciència per la Pau i el Desenvolupament, la 
Universitat Politècnica de Catalunya, l’ICIP i els ajuntaments de Castelldefels i de Sant Boi de 
Llobregat proposen una reflexió sobre la relació entre el desenvolupament científic i la promoció de 
la pau i els drets humans.  

Una reflexió abordada des de diferents disciplines que pretén, d’una banda, alertar sobre els perills 
que una utilització malintencionada de la recerca científica i tecnològica podria tenir sobre la 
seguretat humana i, d’altra banda, potenciar el paper de la comunitat científica en la defensa i 
promoció dels drets humans i la pau.  

Aquesta jornada està dedicada al físic iranià Omid Kokabee, antic investigador de l’Institut de 
Ciències Fotòniques que va rebutjar fer ús dels seus coneixements científics per treballar en 
projectes que considerava perniciosos per a la humanitat. Concretament, es va negar a col·laborar 
en projectes militars iranians en l’àmbit de la recerca nuclear. Com a conseqüència d’això, ha estat 
condemnat a deu anys de presó al seu país. 
 

 
   

 

 
 



   
 

 

Programa 
 
 
9.00h:  Benvinguda i presentació  

María Miranda, alcaldessa de Castelldefels  
Lourdes Reig, vicerectora de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
Xavier Masllorens, president de l’ICIP 

 
9.30h:  Omid Kokabee i altres científics compromesos en risc 
 Miguel Ángel Ramos, professor de Física a la Universidad Autónoma de Madrid i  

portaveu d’Amnistia Internacional  
Michele Cataranzo, doctor en Física i periodista 
Modera: Juan Carlos Aguado, Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de 
Castelldefels, UPC 
 

10.30h: Pausa 
 
11.00h: La pau i els drets humans poden justificar límits a la recerca científica? 

 Una reflexió des de la bioètica 
María Casado, directora de l’Observatori de Bioètica i Dret (Universitat de Barcelona) 

 Una reflexió des de la física nuclear 
Xavier Roqué, professor d’Història de la ciència, Universitat Autònoma de Barcelona 

 Una reflexió des de la intel·ligència artificial 
Marco Schorlemmer, científic a l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (CSIC) 

  Modera: Daniel López Codina, Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, UPC 
 
13.00h: Pausa 
 
15.00h:  La ciència i la tecnologia en l’àmbit de la defensa i la seguretat armada 

 El vector tecnològic en les polítiques de seguretat 
Tica Font, directora de l’ICIP 

 Ciència i tecnologia: factors de militarització o factors de pau? 
Pere Brunet, investigador al Centre Delàs d’Estudis per la Pau 

 La comunitat científica davant la futura inversió de la UE en I+D militar 
Dave Webb, director associat del Praxis Centre, Leeds Metropolitan University  
(en anglès)  

Modera: Pilar Gil, Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels, UPC 
 
17.00h:  Cloenda 

Vicent Martínez Guzmán, vicepresident de l’ICIP 
Alba Martínez Vélez, tinenta d’alcalde de Ciutat Educadora, Cooperació, Solidaritat i Pau de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
Antoni Casas Carbonell, regidor d’Hisenda i Gestió Econòmica i Financera i Universitats de 
l’Ajuntament de Castelldefels 
 
 
 

Entrada lliure 
Inscripció prèvia a activitats.icip@gencat.cat / 93 554 42 86 

 Més informació a www.icip.cat  
#Ciènciaipau 

http://www.icip.cat/

