
El mes de desembre de 2016, va tenir lloc la setmana  Law, Justice and Development 2016, 

organitzada pel  Banc Mundial, i dedicada enguany al Dret, el canvi climàtic i el 

desenvolupament (http://www.worldbank.org/en/events/2016/12/05/law-justice-and-

development-week-2016 ). 

En el marc de la mateixa, un equip del TransJus va acudir a Washington en representació 

d´aquest per a exposar els resultats del treball desenvolupat a l´empara de la Línia 1 de recerca 

de l´institut (Governança, transparència i corrupció) des de l´estiu de 2015, en el marc del 

projecte anomenat Human-Centered Business Model. A Holistic Approach for a New Model of 

Doing Business. Aquesta iniciativa del Banc Mundial, intenta construir un model d´empreses 

diferent de l´actual, que consideri en peu d´igualtat la generació de beneficis, la sostenibilitat 

ambiental i la social. 

En aquest any i mig, diversos membres del TransJus han treballat per a constituir-se en 

coordinadors del primer dels 6 blocs de que està composat aquest projecte, coordinació 

impulsada per la Dra. Marta Ortega, professora de Dret Internacional Públic. Aquest primer 

bloc s´ocupa de la anàlisis dels principis que han de configurar el model. 

El dia 9 de desembre, la Dra. Ortega i el Director del TransJus varen exposar una matriu amb 41 

principis aïllats, en una sessió en la que també varen intervenir coordinadors dels altres pilars 

del projecte i  impulsors de la iniciativa,  com ara  el senyor Marco  Nicoli, responsable  del 

Banc Mundial; els senyor Andrea De Maio (responsable del European Group of Public Law); la 

senyora  Diletta Lenzi (recercadora a la Ca Foscari Univ,  el Dr. Andrea Zorzi, (professor de Dret 

de la mateixa universitat) o el professor de la facultat de Dret de la Universtitat de Michigan, 

Zachee Pouga Tinhaga. 

A la sessió varen estar representants de l'American Bar Association i van assistir-hi també 

professors d´ universitats nord-americanes(com ara de Georgetown),  així com funcionaris del 

Banc Mundial, algun dels quals també va intervenir durant l´exposició. Després de la 

presentació va tenir lloc un viu debat en el marc del qual es va posar de manifest un alt grau 

d’interès i una valoració molt positiva del projecte.  

El projecte es troba ara en fase de fund rising per part del Banc Mundial. Al febrer de 2017 es 

farà una segona presentació a Roma, en les instal·lacions de UNIDROIT, i es preveuen altres 

presentacions a Florència i Nova York. També es va oferir la possibilitat de que el TransJus 

lideri un altre seminari a Barcelona en el futur, en el que podrien assistir representants del 

Banc Mundial per a presentar i debatre el projecte amb membres de la comunitat universitària 

i la societat civil. 

Tant la presentació utilitzada a Washington pel TransJus com altres materials es poden trobar 

a: www.globalforumljd.org/cops/human-centered-business-model. El vídeo recollint la sessió 

serà disponible properament a : www.youtube.com/user/WorldBank  
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