Associació per a les Nacions Unides a Espanya
Objectius generals
L’ANUE és una ONG d’àmbit estatal amb seu a Barcelona, creada el
1962 i que té com a objectius fonamentals:
• Difondre els principis i propòsits de les Nacions Unides i donar suport
a la tasca desenvolupada per aquesta organització, fomentant la collaboració entre les institucions i la societat civil.
• Proclamar i defensar els Drets Humans i les llibertats fonamentals.
Participació en altres federacions
Des de l’any 1963 formem part de la Federació Mundial d’Associacions
de Nacions Unides (WFUNA-FMANU) amb estatus consultiu davant de
Nacions Unides i membres del Comitè Executiu.
Des de l’any 1989 formem part de la Federació Catalana d’ONG per al
Desenvolupament.
Des de 1992 de la Junta Directiva de la Federació Catalana de ONG pels
Drets Humans.
Des de 1997 de la Federació Catalana d’ONG per la Pau.
Des de 1998 de la Junta Directiva de la Federación Española de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Membre fundador del Pacte Mundial a Espanya (2005).
Reconeixements
L’any 1988 el secretari general de les Nacions Unides Pérez de Cuéllar
va nomenar l’Associació per a les Nacions Unides Missatger de la Pau,
per la seva contribució a la promoció de la pau.
L’ANUE està reconeguda des de l’any 2004 per l’ONU com a nexe
principal entre l’Organització i la societat civil a Espanya, i actua com
a punt focal del Centre Regional d’ Informació de les Nacions Unides a
Brussel·les (UNRIC).
El dia 19 de novembre de 2007, en ocasió del Dia de les Nacions Unides,
el Consell de Ministres del Govern espanyol i amb motiu del 45 aniversari de l’ANUE , va reconèixer la important tasca que realitza aquesta
Associació a l’Estat espanyol en la divulgació dels propòsits i principis
de les Nacions Unides i de les seves activitats.
L’any 2008 l’ANUE va ser guardonada amb la Medalla d’Honor de
l’Ajuntament de Barcelona en reconeixement de la important tasca de
difusió dels valors de les Nacions Unides, tot fomentant la col·laboració
entre les institucions i la societat civil. L’any 2012 l’ANUE ha rebut la
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, en reconeixement a
la defensa i a la promoció dels drets humans, en el seu 50è aniversari.

Memòria
d’activitats
2010 / 2011

Coordinació: Departament de Comunicació de l’ANUE
Maquetació: Bernat Comes
Impressió: Masanas Gràfiques
Dipòsit legal: B -30578-2010

Memòria 2010 - 2011

PRESENTACIÓ
Aquest any 2012 celebrem, amb molt d’orgull, el 50 aniversari de la nostra Associació
(ANUE). És un numero rodó amb una vida
plena d’història dins la general del nostre
país i del món.
A Espanya, cal fer esment de la transició de
la dictadura a la democràcia; de l’aïllament
a la integració a Europa; i de la lluita d’uns
ideals que, és segur, no han variat encara
que sí que ho ha fet l’entorn i el món globalitzat del 2012.
La vitalitat d’una associació, sigui quin sigui
el seu àmbit i les seves finalitats, es mesura per la seva antiguitat, per la seva tenacitat a aconseguir els objectius fundacionals,
d’acord amb els principis que la van generar,
i sobretot la capacitat de superar les dificultats, a pesar de les crisis que interna o externament es puguin produir.
Una associació com la nostra es mesura més
per l’esforç a la llarga que no pas pels resultats a la curta.
La nostra “Associació per a les Nacions
Unides a Espanya” és una excel·lent mostra del que diem i un exemple del que ha
d’ésser i que voldríem que seguís sent en el
futur, en defensa de les llibertats de les persones i de tots els pobles i dels principis i
valors que encara no s’han assolit continguts
en la Carta de les Nacions Unides.
Complim els requisits que exposàvem :
• 50 anys de vida ininterrompuda, és a dir,
vida durant dos segles, conduïda per infatigables presidents (Puigverd, Benet, Cañellas,
Casares, Armet, Bru i, actualment, Sagarra)

i per un personal reduït, però molt eficaç,
sota la direcció d’Àngels Mataró.
• Tenacitat a aconseguir que el món sigui
millor sense petulància, però seguint unes
pautes en les quals a priori tothom està
d’acord. La memòria que presentem aquí
n’és una prova.
• Crisi: El bienni 2011-2012 és una mostra
d’una davallada general; de la crisi econòmica i dels valors que sustentaven la nostra
societat del benestar. Les estretors i retallades s’han dirigit, més que a cap altre camp,
a limitar els fons destinats a la cooperació i
els programes humanitaris. No en tenim la
culpa, però en som els principals perjudicats.
• Esforç. Les ganes d’aconseguir que la
Carta de l’ONU i els objectius del Mil·lenni
s’assoleixin han vertebrat la nostra activitat i
constància en el treball.
Estem convençuts del que afirmem. Potser
som utòpics, però la il·lusió i la tenacitat a
aconseguir entre tots aquestes fites ens mou
a seguir, ”peti qui peti“ o “contra viento y
marea”. No sé si ens en sortirem, però és
segur que 50 anys d’esforç no han estat inútils.
La memòria dels anys 2010-2011 que presentem és un viu exemple de l’empenta i
ganes d’endegar iniciatives que volem trametre a la societat catalana, espanyola i europea a la qual servim des de fa 50 anys.
Comptem amb la societat i volem que la societat compti amb nosaltres.
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C’MUN 2010
El C’MUN compleix cinc anys
SIMULACIÓ DEL FUNCIONAMENT
DE LES NACIONS UNIDES
Data: del 21 al 24 d’abril.
Lloc: CosmoCaixa (Barcelona).
Participants: 244 universitaris de tot el món.

Amb la seva cinquena edició, el Catalonia Model United Nations (C’MUN) s’ha consolidat
com un dels fòrums més importants d’aquestes característiques que se celebra a Europa.
En aquesta ocasió la il·lusió, l’esforç, el compromís, l’esperit de sacrifici i de servei van
aconseguir vèncer les greus dificultats provocades pel caos del transport aeri a causa
del l’erupció d’un volcà a Islàndia, que durant una setmana va paralitzar gairebé tota
Europa. S’esperava comptar amb la participació de més de 350 joves i finalment només van poder assistir 244. Malgrat tots els
imprevistos, l’important és que el C’MUN es
va poder celebrar una vegada més en nom
de la joventut responsable.
Degut a les baixes forçoses, els temes sotmesos a discusió i debat es van haver de reduir
a només cinc grups de treball, quan habitualment són set entre òrgans i comissions.
Les qüestions a tractar, concidint amb els de
l’agenda de l’ONU, van ser Els drets reproductius i sexuals (Consell de Drets Humans),

Un nou ordre mundial informatiu i comunicatiu (UNESCO), La regulació de l’esport
d’elit (OIT), La integració dels immigrants
(Comitè ad hoc de l’Aliança de Civilitzacions), i el Tractat de No Proliferació Nuclear
(Comitè de Desarmament).
Les sessions d’obertura i cloenda van tenir
lloc, respectivament, al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona i a la sala d’actes
del Parlament de Catalunya.
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PREMI PER LA PAU

Karen K. AbuZayd, la veu
dels refugiats
XXXI PREMI PER LA PAU
Data: 24 d’octubre.
Lloc de lliurament: Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona.

Karen Koning AbuZayd va ser la guanyadora
del XXXI Premi per la Pau. En aquesta edició,
el guardó que atorga l’ANUE amb el suport
de la Diputació de Barcelona va reconèixer
el ferm compromís de la guanyadora en la
resolució del conflicte entre Israel i Palestina.
AbuZayd va ostentar el càrrec de comissionada general de l’Agència de les Nacions Unides
per a l’ajuda als refugiats palestins (UNRWA)
fins el mes de desembre de 2009. La seva tasca en l’ACNUR va deixar també petjada en els
conflictes de Sudàfrica, Kenya, Somàlia, Bòsnia, on uns quatre milions de persones es van
veure afectades per la guerra i les operacions
de neteja ètnica.
En l’acte de lliurament del Premi, que es va celebrar al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, Karen K. AbuZayd va dedicar el guardó “als refugiats, al poble de Palestina i a tots
aquells que lluiten per la causa de la justícia i
els drets humans allà on són negats” i va posar èmfasi en l’educació dels infants palestins
(“llavors de pau i l’esperança per l’estabilitat
en la regió”), en els drets humans, la tolerància
i l’aprenentatge en la resolució de conflictes.
Des de la seva primera edició l’any 1980, el
Premi per la Pau reconeix els mèrits d’una obra
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individual o col·lectiva, una trajectòria personal
o una entitat que destaca per la seva dedicació
i esforços per aconseguir els objectius de l’esperit que anima les Nacions Unides: la defensa
de la solució pacífica dels conflictes, dels drets
humans i de les llibertats fonamentals. El guardó té els suports de l’Ajuntament i la Diputació
de Barcelona.
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JORNADES
Necessitats bàsiques dels menors
estrangers a Europa
PRIMER DE TOT SÓN NENS I NENES
Data: 27 d’abril.
Lloc: CaixaForum (Madrid).
Participants: unes 80 persones.

L’ANUE, conjuntament amb l’Associació Salut
i Família, va organitzar la jornada Primer de
tot són nens i nenes. Necessitats bàsiques dels
menors estrangers a Europa, que va comptar
amb la participació d’experts internacionals, representants de Nacions Unides i de membres
de la Comissió Europea a Espanya. Al llarg de
l’acte, organitzat en ocasió de l’Any europeu de
la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, es va
debatre sobre la protecció dels drets bàsics dels
menors estrangers a Europa des de diferents
àmbits d’actuació: educació, salut i integració
social, entre d’altres. A totes les taules rodones
es va posar de manifest la importància i necessitat d’una veritable voluntat política i la responsabilitat dels governants d’incloure de forma
positiva polítiques socials a favor dels menors
estrangers. Els infants són subjectes de drets i
han de ser plenament reconeguts i protegits.

Reflexió col·lectiva sobre els valors
de la convivència global
VALORS CONVIVENCIALS
EN UNA SOCIETAT EN CRISI
Data: 22 de juliol.
Lloc: CaixaFòrum (Barcelona).
Participants: més de 300 persones.

Unes 300 persones van assistir a la jornada organitzada per l’ANUE que, sota el títol Valors

Conclusions i recomanacions de la jornada a
www.anue.org/mm/jornada_ninas-ninos.pdf

convivencials en una societat en crisi, va reunir
diverses personalitats del món acadèmic, polític, dels mitjans de comunicació i de la societat
civil. A través de sesions de matí i tarda, Eduard
Sagarra, advocat i president de l’ANUE; Jaume
Lanaspa, director general de l’Obra Social la
Caixa; Moisès Broggi fill, metge cirurgià; Teresa Forcada, doctora en medicina, teòloga i
monja benedictina; Cristina Gallach, periodista; Xavier Pons Rafols, professor i vicepresident
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de l’ANUE; Miquel Roca Junyent, advocat;
Esther Giménez Salinas, rectora de la Universitat Ramon Llull; Salvador Alemany, president
del Cercle d’Economia; Rosa Cullell, directora
general de TV3, i Joan Tàpia, periodista, van

donar respostes a les preguntes Serà possible
conviure en una societat en crisi? A partir de
quins valors ho podrem fer?
Conclusions dels debats a www.anue.org/
mm/conclusions-valors-convivencials.pdf

Els reptes continentals africans

va organitzar la jornada África en el contexto
internacional: retos económicos y políticos. Al
llarg de les sessions es van analitzar els reptes
pendents que segueixen vulnerant el desenvolupament i l‘estabilitat política i de seguretat
en el continent africà com, per exemple, l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament
del Mil·lenni (ODM) per a l’any 2015, de la mà
d’experts i acadèmics africans i representants
de les Nacions Unides.

ÀFRICA EN EL CONTEXT INTERNACIONAL:
REPTES ECONÒMICS I POLÍTICS
Data: 8 de juny.
Lloc: Seu del Govern Basc (Bilbao).

En el marc de la iniciativa África Vive que es va
desenvolupar a Bilbao i Vitòria durant el mes
de juny organitzat per la Casa Àfrica i la Secretaria d’Acció Exterior del Govern Basc, l’ANUE

Les relacions entre l’ONU i l’UE
VIII JORNADES SOBRE LA REFORMA
DE LES NACIONS UNIDES
Data: del 15 al 17 de novembre.
Lloc: Facultat de Dret i Economia de la Universitat
de Lleida.

La delegació de l’ANUE a Lleida i la Universitat d’aquesta capital van celebrar les VIII
Jornades sobre la reforma de les Nacions
Unides: Les relacions entre les Nacions Unides i la Unió Europea: la dimensió institucional i el manteniment de la pau i la seguretat internacionals. Aprofitant l’experiència
adquirida amb les precedents edicions, així
com el fet del reconeixement del Grup de
Recerca sobre la Reforma de les Nacions
Unides com a grup consolidat per part de
la Generalitat, al llarg d’aquestes jornades
es va analitzar l’estat actual de les relacions
10

entre les Nacions Unides i la Unió Europea
pel que fa al manteniment de la pau i seguretat entre estats.
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SEMINARIS
La importància de les institucions
i ens locals en la governança global
LA VISIÓ DE LES NACIONS UNIDES SOBRE
LA PRESÈNCIA D’ACTORS NO ESTATALS
EN LES RELACIONS INTERNACIONALS
Data: 18 d’octubre.
Lloc: Casa Àsia (Barcelona).
Participants: 60 profesionals i estudiants
Ponents: vuit professors, investigadors i especialistes.

borough University); Xavier Pons Rafols
(UB); Hakan Seckinelgin (London School
of Economics), Olga Martín-Ortega (University of East London), i per José Luis Rodríquez Villasante (Creu Roja).
El seminari va ser inaugurat per la viceconsellera d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya, Roser Clavell, i pel
professor Xavier Pons Rafols, vicepresident de l’ANUE.

Vuit experts en relacions internacionals
van participar en el seminari que, organitzat per l’ANUE, va analitzar i debatre
la presència de nous actors en l’escenari
internacional (governs regionals, governs
locals, ONG, corporacions transnacionals,
mitjans de comunicació, entre altres) a
conseqüència del considerable augment
de la globalització. Aquest nous actors
han adquirit un pes fonamental en els
processos que tenen lloc a escala internacional i que participen en les regulacions
de les relacions geoestratègiques. En el
cas de Catalunya, l’aportació dels seus
ens locals en les relacions internacionals
és innegable. Les seves accions en el marc
de l’agenda internacional de desenvolupament i construcció de pau, demostra la
importància del paper que un actor que
no sigui pròpiament l’Estat pot desenvolupar en les relacions internacionals.
Van participar a les taules Pierre Calame
(Fundació Charles Léopold Mayer), Carlos
Jiménez (UNRIC), Noè Cornago (Universitat del País Basc), Brian Hocking (Lough-
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CURSOS
Conèixer com defensar
els drets humans
LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS
AL SISTEMA DE LES NACIONS UNIDES
Dates: del 22 a 26 de març.
Duració: 15 hores.
Lloc: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI),
Barcelona.
Participants: 80 alumnes.

Aquest curs s’emmarca, amb un caràcter
general, dins de l’impuls que des de les Nacions Unides ha rebut l’educació pels drets
humans, amb la proclamació d’un Programa
Mundial en la matèria (desembre de 2004).
Des de l’ANUE es considera que per protegir i
promoure els drets humans no és suficient el
seu coneixement, sinó que a més cal disposar
d’informació sobre els mecanismes existents
per fer efectiu el seu compliment.
Al llarg de les cinc sessions es van tractar diverses qüestions de procediment i organització en relació amb el funcionament dels
mecanismes de protecció dels Drets Humans
dins del sistema de les Nacions Unides. Les
presentacions van estar a càrrec d’experts
amb una reconeguda trajectòria professional
en el camp dels drets humans, tant d’organismes de l’ONU com d’àmbits acadèmics
o d’ONG. D’aquesta manera es va oferir als
alumnes participants l’oportunitat de conèixer de primera mà el sistema i les possibilitats
reals d’interactuar-hi.
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Josep Vendrell, secretari de Relacions Institucionals i Participació del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, i Xavier
Pons Rafols, vicepresident d’ANUE, van presidir la sessió inaugural i, entre altres ponents
de les Nacions Unides, van participar Antonio
Cisneros, de l’Oficina de l’Alt Comissionat per
als Drets Humans; Fernando Mariño, membre
del Comitè contra la Tortura; i Manuela Carmena, expresidenta del Grup de Treball sobre
Detencions Arbitràries.
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TALLERS
Ajuda i estímul a les iniciatives
dels joves
TALLER DE CAPACITACIÓ DE JOVES
DE LA FMANU – CAPICITY BUILDING
Dates: del 25 al 27 d’abril
Lloc: seu central de l’ANUE (Barcelona).
Participants: 20 joves.

Des de l’any 2007 l’ANUE, en cooperació
amb la Federació Mundial d’Associacions
de Nacions Unides-Joves (FMANU-Joves),
està duent a terme el Taller de Lideratge en
Gestió de Projectes. De les cinc vegades que
s’han desenvolupat aquests tallers de gestió
de projectes, tres s’han celebrat a Barcelona; les altres dos van tenir lloc a Suïssa i el
Regne Unit.
Al llarg de tres dies, els participants, entre
19 i 28 anys i procedents de diferents ANU
d’Amèrica Llatina, Europa, Àfrica i Àsia, reben formació sobre gestió de projectes mitjançant exercicis pràctics i poden traslladar
aquests nous coneixements a la pràctica. Es

demana als participants que expliquin detalladament els seus projectes per ordenar-los
en forma de Procediment d’Operació Estàndard (SOP). Els debats i l’anàlisi conjunt
ajuden a planificar cada projecte. A més,
com a novetat d’aquest any, el taller es va
fer càrrec de dirigir qüestions de caràcter organitzatiu, d’estructura i rols de les ANUJ i
lideratge en el si de les quals.
S’elabora un butlletí de l’activitat que és distribuït a totes les ANU europees via on line.

Els joves i l’educació i cultura de gènere
VI C’MUN SPECIAL MEETING
Data: del 27 a 29 d’octubre.
Lloc: Casa Àsia (Barcelona).
Grups de treball: igualtat de gènere i desenvolupament.
Participants: 35 estudiants.

A través del nexe que l’ANUE estableix entre els
joves participants en el Catalonia Model United
Nations que organitza l’Associació, va tenir lloc
el VI C’MUN Special Meeting dintre de la setena
edició del Diàleg Orient-Occident de Casa Àsia
amb la participació de 35 universitaris –la majoria havien assistit al C’MUN 2010– provinents
de tot el món, amb especial preferència de
països asiàtics. Els dies previs a l’esdeveniment,
els estudiants van debatre la qüestió de gènere dividits en tres grups, corresponents a cada
tema de debat d’enguany: Violència de gènere
i salut; Participació política i desenvolupament
econòmic; i Educació i cultura. Posteriorment,
van participar a cada una de les taules rodones
del Diàleg per presentar les conclusions.
Millorar la qualitat de l’educació i la formació professional, el desenvolupament de
programes de creació d’ocupació, i eliminar
els obstacles a la iniciativa empresarial femenina pot ajudar a alleujar les altes taxes
d’atur de les dones.
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ACTIVITATS
24 d’octubre, 65 anys de l’ONU
CAMPANYA ‘CELEBREM EL DIA
DE LES NACIONS UNIDES’
Data: 24 d’octubre.
Llocs: ajuntaments i institucions de 16 capitals i ciutats.

L’any 2009 l’ANUE va posar en marxa la campanya Celebrem el Dia de les Nacions Unides
que es commemora cada 24 d’octubre. Aquest
any, en què es va posar especial èmfasi en ocasió del 65 Aniversari de l’Organització, l’ANUE
va convidar a participar a totes les comunitats
autònomes, ajuntaments i altres institucions de
l’Estat espanyol i a que onegessin la bandera de
les Nacions Unides i exposessin en un lloc visible un pòster informatiu sobre què són les Nacions Unides i el dia de la seva commemoració.
A més dels ajuntaments i institucions participants l’any passat com el Parlament de Catalunya, els ajuntaments de Barcelona, Saragossa
Mataró, Castelldefels, Sant Boi de Llobregat,
Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, es van
adherir la Xunta de Galícia, el Govern de les

Música pels drets humans
CONCERT DIA DELS DRETS HUMANS
Data: 15 de desembre.
Lloc: Conservatori del Liceu (Barcelona).
Assistents: unes 80 persones.

Contribució a la Responsabilitat Social
BARRIS, TERRITORIS RESPONSABLES
El projecte de Barris Responsables va sorgir de
l’interès per treballar els aspectes vinculats a
la Responsabilitat Social des d’una perspectiva
molt estretament vinculada al barri, i posant
accent en la interrelació entre les parts i en els
beneficis que pot aportar a la comunitat.
Durant l’any 2010 es va desenvolupar a barris
nous, a continuació del projecte pilot anterior al
barri de la Sagrada Família, com una proposta
molt vinculada als interessos i dinàmiques del
14

Illes Balears, la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha i els ajuntaments de Santander,
Palma de Mallorca, Esplugues de Llobregat i el
Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Una altra iniciativa per celebrar el Dia de les Nacions Unides va consistir en una cursa de cavalls
a l’Hipòdrom de La Zarzuela amb el nom de
Premio Día de las Naciones Unidas.
També els centres penitenciaris d’Homes i
de Dones de Barcelona, de Joves, de Quatre
Camins, de Can Brians 1 i 2, Lledoners, Figueres, Girona, Tarragona i Ponent van participar en la diada.

Amb motiu del Dia dels Drets Humans que
les Nacions Unides commemoren el 10 de
desembre, l’ANUE va celebrar un petit concert al Conservatori del Liceu amb la actuació del pianista José Alonso Álvarez, que va
interpretar obres de Chopin, Liszt i Albéniz.

barri. L’ANUE, com a entitat promotora de la
iniciativa, dirigeix el projecte, amb el suport
tècnic de Josep Maria Canyelles, expert en RS,
i amb la col·laboració de la Regidoria de Drets
Civils de l’Ajuntament de Barcelona.
S’han identificat empreses i organitzacions amb
pràctiques socialment responsables de diferents
barris de Barcelona. S’han fet fitxes de bones
pràctiques d’RS d’una selecció d’aquestes empreses i organitzacions, procurant garantir una
certa diversitat, i sempre molt vinculades al
barri. Podeu consultar el resultat del projecte al
web www.barrisresponsables.cat
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El poder de l’esport en imatges
ESPORT PER AL DESENVOLUPAMENT
I LA PAU
Data: 14 de juliol.
Lloc: Museu Olímpic i de l’Esport (Barcelona).

Els esportistes David Barrufet i Roger Grimau
van participar en l’acte de presentació de la
campanya L’Esport com a Instrument del Desenvolupament i la Pau, una iniciativa centrada en una exposició destinada a recórrer els

Amb les plataformes pels drets humans
PLA NACIONAL DE DRETS HUMANS
Des de l’anunci del Govern espanyol sobre la
intenció d’elaborar un Pla Nacional de Drets
Humans, l’ANUE participa activament en el
seu seguiment i aplicació, des d’una perspectiva crítica i constructiva, amb la finalitat
de continuar amb el nostre compromís en
la promoció i la defensa dels drets humans.

Promovent la solidaritat entre
els joves i infants
OLIMPÍADA SOLIDÀRIA D’ESTUDI
Dates: del 5 de novembre al 5 de desembre.
Llocs: més de 40 biblioteques, clubs juvenils, sales d’estudi, associacions de Barcelona, Girona i Tarragona.
Participació: més mil joves.

L’Olimpíada Solidària d’Estudi, organitzada
per les ONG Coopera, coordinada a Catalunya
per l’ANUE, és una innovadora acció educativa
i de sensibilització dirigida als joves estudiants,
en la qual el seu temps d’estudi està patrocinat
per institucions públiques i empreses privades
que aporten 1 euro per cada hora presencial.

instituts i col·legis de Catalunya a fi de sensibilitzar els joves sobre la importància de l’esport per al desenvolupament. L’exposició té
el suport de la Fundació Barcelona Olímpica.
La campanya va ser presentada per Eduard
Sagarrra, president de l’ANUE; Manel Vila,
director de Cooperació Internacional; Pere
Alcober, president de la Fundació Barcelona
Olímpica, amb la presència de Juli Pernas, director del Museu Olímpic, i Xavier Amor, representant de la Diputació de Barcelona.

La contribució de l’ANUE es concreta amb la
participació al llarg de l’any en les diferents
plataformes que s’han constituït tant en l’àmbit estatal com de Catalunya. Amb reunions
de diferents associacions de drets humans
que conformen la plataforma, s’elaboren documents amb observacions i aportacions que
es fan arribar a la Comissió de Seguiment del
Pla i perquè aquestes siguin preses en consideració pel Govern espanyol.

L’acte de presentació va tenir lloc a la llibreria Bertrand de Barcelona amb la participació del president de l’ANUE, Eduard Sagarra,
la dibuixant i escriptora Roser Capdevila, autora de Les tres bessones, i l’actor i cantant
Ismael Garcia.
En aquesta edició van participar un total de
més de 40.000 estudiants en més de 450
sales d’estudi a Espanya, Bèlgica, Alemanya,
Txèquia, Eslovàquia, Letònia, Lituània, França,
Itàlia, Eslovènia, Brasil, Costa d’Ivori, Burundi i
Mèxic. Els diners recaptats es van destinar a un
projecte de l’ONG haitiana Mains Ouvertes per
a la rehabilitació de quatre escoles, una a Portau-Prince i tres a la zona rural de les Cayes.
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ALTRES ACTIVITATS
Recordant els Objectius
de Desenvolupament del Mil·lenni
CAMPANYA ‘FES SOROLL PELS ODM’
Dates: 16 i 18 de setembre.
Llocs: Saló de Cent de l’Ajuntament i plaça de la Catedral (Barcelona), Sant Joan de Vilatorrada, Castelldefels, Vilanova i la Geltrú.

L’ANUE es va adherir a la iniciativa Fes soroll
pels Objectius de Desenvolupament del Millenni conjuntament amb el Programa Art del
PNUD, el Centre Unesco de Catalunya, la
Campanya del Mil·lenni de les Nacions Unides,
el Comitè Català d’ ACNUR, el Comitè Català
de l’UNICEF, el Moviment Global per la Infància, Farmacèutics Mundi, l’Associació d’Amics
de la UPC i l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta iniciativa es va concretar en la realització
d’un debat nord-sud sobre els ODM com a
acte de llançament de la iniciativa que va te-

Drets humans, pau i Aliança
de Civilitzacions
FÒRUM MUNDIAL DE L’EDUCACIÓ
Data: del 8 al 30 de desembre.
Lloc: Santiago de Compostela.

Àngels Mataró, directora de l’ANUE, i Xavier
Guerrero, director adjunt, van presentar en el
Fòrum Mundial de l’Educació el treball que
des de fa més de deu anys realitza l’Oficina
de Saragossa de l’ANUE en temes d’Esport,
Desenvolupament i Pau, tant a nivell nacional com internacional. El Fòrum va tenir lloc
a Santiago de Compostela i va albergar tres
congressos acadèmics, reunions d’alt nivell

nir lloc el 16 de setembre al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona. Dos dies després
es va celebrar un acte reivindicatiu a la plaça
de la Catedral on la periodista Rosa Maria Calaf va llegir un manifest.
L’ANUE va col·laborar també en la campanya
en activitats desenvolupades pels ajuntaments
de Vilanova i la Geltrú i Sant Joan de Vilatorrada
i a l’Escola d’Adults de Castelldefels.

de les Nacions Unides, així com nombroses
activitats artístiques i culturals.
El programa L’Esport per al Desenvolupament
i la Pau contribueix al desenvolupament de la
infància i la joventut, mitjançant el suport de
l’esport com a complement de l’educació i formació integral de l’individu. En col·laboració
amb l’Ajuntament de Barcelona, aquesta iniciativa se centra en el desenvolupament esportiu i social de les diferents escoles d’atletisme
al Senegal. El projecte, que seria impossible
sense el decisiu suport de l’Ajuntament de
Barcelona, també inclou els 130 alumnes d’un
col·legi. El dia 10 d’octubre es va celebrar la
cursa “Cross de Masse” a Dakar.

Per un món més just, tolerant i solidari
L’ANUE AMB LA ‘CANÇÓ DE LA PAU’
Data: 17 de desembre.
Lloc: Parc del Tibidabo (Barcelona).

L’objectiu de la Cançó de la Pau, el concert
que es celebra cada any des de 1996 organitzat pel Parc del Tibidabo, no és un altre
que el de divulgar entre la mainada els valors
de la tolerància, la solidaritat i del respecte.
Al llarg de la jornada, centenars de nens i
nenes escriuen missatges de pau a la Llibreta
Gegant de la Pau i posteriorment els petits
pugen a l’escenari on canten la Cançó de
Pau, una peça composta fa 14 anys pel músic Lluís Vidal. En la seva intervenció, la di16

rectora de l’ANUE, Àngels Mataró, va posar
èmfasi en el fet que la batalla per la pau no
es guanya només eliminant les guerres i la
violència, sinó aconseguint un món més just,
més tolerant i més solidari.
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PARTICIPACIÓ INTERNACIONAL
Amb la consolidació dels GMUN
MODEL GLOBAL DE LES NACIONS UNIDES
Data: del 14 al 18 d’agost.
Lloc: Kuala Lumpur (Malàisia).

Raül Jiménez, director de Comunicació i Joventut de l’ANUE, en qualitat d’observador,
i Pau Petit i Marta Garbarino, seleccionats
pels responsables del C’MUN per la seva
destacada tasca en la simulació realitzada
a Barcelona, van ser els representants es-

Amb les associacions
de les Nacions Unides
PARTICIPACIÓ EN ELS COMITÈS
EXECUTIUS DE LA WFUNA
Data: abril i novembre.
Lloc: seu de les Nacions Unides (Nova York).

El Comitè Executiu de la Federació Mundial
d’Associacions per a les Nacions Unides (WFUNA), del qual l’ANUE forma part des de fa més
de 20 anys, es va reunir a la central de Nova

Deixa anar la teva creativitat
CAMPANYA PELS ODM
La directora general de l’ANUE, Àngels Mataró, va representar a l’Associació en la campanya Deixa anar la teva creativitat, desenvolupada pel Centre Regional d’Informació
de les Nacions Unides a Brussel·les (RUNIC).
Es tracta d’un concurs de cartells contra la

panyols a la reunió del Model Global de les
Nacions Unides (GMUN) celebrada a la capital de Malàisia. Els MUN, simulacions dels
organismes onusians per a estudiants, són
avui dia una eina formativa universalment
reconeguda, de la qual l’ANUE és pionera
a Espanya. L’anterior reunió del GMUN va
tenir lloc a la ciutat suïssa de Ginebra del 5
al 7 d’agost de 2009, també amb la participació de l’ANUE.

York a l’abril i el novembre amb la participació
del president de l’ANUE, Eduard Sagarra. Es van
prendre decisions importants per al desenvolupament de les activitats de la Federació i es van
proposar una sèrie de projectes amb la participació i col·laboració de les ANU d’arreu del món.
El comitè es reuneix dues vegades l’any per
programar i donar seguiment a les activitats
que la WFUNA realitza al llarg de l’any, així
com per donar suport a activitats puntuals de
les diferents associacions que en formen part.

pobresa al món al qual es van presentar
2.036 originals procedents de 34 països. El
guanyador va ser el dissenyador gràfic islandès Stefan Einarsson, que va rebre el guardó
a Madrid en una cerimònia presidida per la
reina Sofia, i que comptà amb la participació
de Rebeca Grynspan, administradora associada del PNUD, i de l’actor Antonio Banderas,
ambaixador de bona voluntat del PNUD.
17
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EXPOSICIONS
Per un planeta habitable
CANVI CLIMÀTIC I DRETS HUMANS
Dates: al llarg de l’any.
Llocs: ajuntaments de Castellbisbal, Rubí, Castelldefels, Sant Fost de Capsentelles i Taradell, Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Al llarg de l’any, l’ANUE va confeccionar i distribuïr els
plafons informatius de la mostra Canvi Climàtic i Drets
Humans que van estar exposats a ajuntaments de cinc
localitats de Catalunya i a diverses sales de la Xarxa de
Biblioteques de la Diputació amb els següents lemes: El
canvi climàtic és una amenaça gegant contra el desenvolupament, La batalla contra el canvi climàtic es pot guanyar,
El món no està mancat ni dels recursos financers ni de les
capacitats tecnològiques per actuar, Si no evitem el canvi
climàtic serà perquè no som capaços de promoure la voluntat política de cooperació, El canvi climàtic és un potent
recordatori d’allò que tenim en comú i que s’anomena planeta Terra, Tots els països i tota la població comparteixen la
mateixa atmosfera i només en tenim una, El poder de l’esport, L’esport, un dret humà, Esport i desenvolupament,
Dones, endavant!, L’esport, escola de vida, Llenguatge
universal, Mens sana in corpore sano, Tots podem. També
es destaquen referències a l’Impacte humanitari del canvi
climàtic, la visió de futur, els paradisos en perill (Maldives)
i les civilitzacions extingides (Illa de Pasqua).

Amb la gent que passa gana
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
DEL MIL·LENNI
Dates: 3-17 de juny i 16 i 17 d’octubre.
Llocs: Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) i Barcelona, Cardedeu i l’Hospitalet de Llobregat.

Dins de la campanya Fem soroll pels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni
(ODM), l’ANUE va preparar un seguit d’ac-

tuacions expositives per tal de donar-los
a conèixer. La mostra va estar exposada a
l’ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i
cedida a l’entitat Acció Escolta Solidària per
la seva activitat Bossa solidària-bossa saludable celebrada els dies 16 i 17 d’octubre, dins
de la campanya Recollida de Menjar Fresc i
Queviures que, amb motiu del Dia internacional contra la pobresa, va tenir lloc a cinc
mercats municipals.

La importància de l’esport per a la convivència
L’ESPORT COM A INSTRUMENT
DEL DESENVOLUPAMENT I LA PAU
Dates: 4-15 i 21-23 d’octubre.
Llocs: l’Hospitalet de Llobregat i Toledo.

El material de l’ANUE per a la campanya L’Esport com a Instrument del Desenvolupament i la Pau va estar exposat a la trobada sobre cooperació, migracions i codesenvolupament Ciutats,
Desenvolupament i Globalització, celebrada entre els dies 4 i 15
d’octubre a l’Auditori de la Farga de l’Hospitalet de Llobregat i
també al XI Congrés AEISAD ¿Cómo hacer del deporte una herramienta para el desarrollo?, que va tenir lloc a Toledo els dies 21
al 23 del mateix mes.
18
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PUBLICACIONS
Revista de la Asociación para las Naciones Unidas
UNA REVISTA SOBRE EL MUNDO
Des de l’any 1989, l’ANUE edita aquesta revista amb caràcter
quadrimestral, donant a conèixer les activitats de les Nacions
Unides, de la pròpia Associació i articles d’opinió que generen
un debat sobre la realitat internacional. Rebem moltes mostres
de suport i valoració positiva que ens animem a continuar amb
aquesta publicació. El 2010 es van editar tres números (dos impresos i un en format digital).
La revista, amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, té com a destinataris les biblioteques, facultats de dret
internacional, centres d’estudis internacionals, institucions, ONG, etcètera, d’Espanya i s’envia a la Secretaria de les Nacions Unides i a la seva biblioteca, a la Missió espanyola davant
l’ONU a Nova York i Ginebra i a les principals universitats i biblioteques d’Amèrica Llatina.

Anuari de l’Associació per a les Nacions Unides
AGENDA ONU
És un anuari que recopila i fa una profunda anàlisi sobre les
diverses actuacions de les Nacions Unides i sobre les dinàmiques
de l’Organització. L’Agenda ONU és una publicació que té difusió a Espanya i Amèrica Llatina. L’edició d’any 2010 presentà
una diversitat de temes, tots ells de màxima actualitat, signats
per reconeguts acadèmics i professionals especialistes en les Nacions Unides. A l’apartat Documentación es reprodueixen textos
o documents importants sorgits de l’Organització.

‘Zimbabwe, el Estado fracasado’
DOSSIERS
Zimbabwe, el Estado fracasado, de Enrique Vicién Mañé, ha estat
el dossier de la col·lecció Conflictes oblidats. Des de l’any 1998
l’ANUE edita aquests llibres amb l’objectiu de recordar alguns
dels conflictes internacionals latents i de llarga durada als quals
els mitjans de comunicació i el públic en general han deixat de
prestar l’atenció que mereixen. D’aquestes publicacions s’imprimeixen una mitjana de 800 exemplars.

El desenvolupament humà, la veritable riquesa
de les nacions
INFORME SOBRE EL DESENVOLUPAMENT HUMÀ 2010
Data: 11 de novembre.
Lloc: Escola Industrial (Barcelona).

L’Informe sobre el Desenvolupament Humà (IDH) 2010 del PNUD
analitza essencialment la importància del desenvolupament humà
com a veritable riquesa de les nacions i les seves trajectòries, rep
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tes i conseqüències. L’acte de la presentació
de l’edició en català es va celebrar el dia 11
de novembre a l’Escola Industrial de Barcelona amb la participació de Daniel López Codina, director del Centre de Cooperació per
al Desenvolupament (UPC); Adam Rogers,
assessor principal de Comunicació Estratègica de l’Oficina de Coordinació a Ginebra

del PNUD; David Minoves, director general
de Cooperació al Desenvolupament i Acció
Humanitària de la Generalitat de Catalunya,
i d’Eduard Sagarra, president de l’ANUE.
L’Informe està editat per l’ANUE, UNESCOCAT i la Càtedra UNESCO de Solidaritat de
la UPC amb el suport de l’Agència Catalana
de Cooperació i Desenvolupament.

COMUNICACIÓ
www.anue.org, e-mails
i UN Connections
ANUE INFORMA
Al llarg de 2010, com és habitual, l’ANUE
ha fomentat la participació d’afiliats i simpatitzants a través de la pàgina web i de
nombrosos enviaments d’e-mails. Conscients de la importància de la comunicació
i d’informar correctament a través de les
noves tecnolo gies, la ANUE ha agilitzat i
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modernitzat la seva plataforma de serveis
integrats amb l’objectiu d’oferir aquesta
eina d’una manera fàcil i accessible. Una de
les activitats més importants desenvolupades des del departament de Comunicació
és l’elaboració d’ANUE Informa, una recopilació de les notícies més importants de les
Nacions Unides que es fan arribar a unes
500 adreces de correu electrònic (socis, universitats i acadèmics, entitats, periodistes,
ONG, etcètera).
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C’MUN 2011
Noves propostes, nous debats
C’MUN 2011
Data: 6, 7, 8 i 9 d’abril.
Lloc: CosmoCaixa (Barcelona).
Participants: uns 400 universitaris de tot el món.

Uns 400 estudiants de més de 50 nacionalitats i procedents de 85 universitats dels cinc
continents van reproduir al llarg de tres dies
el funcionament de les Nacions Unides. Com
és preceptiu, les resolucions acordades van
ser elevades a la seu d’aquest organisme a
Nova York perquè siguin tingudes en consideració com a expressió de les veus de la
joventut de tot el món.
El C’MUN és un dels més importants fòrums
internacionals de simulació d’aquestes característiques que se celebren arreu. En aquesta
ocasió, i amb el lema Posa’t en el lloc dels
altres, durant quatre dies Barcelona va ser
el referent mundial dels punts de vista que
tenen els futurs diplomàtics i gestors de la
geoestratègia internacional sobre importants
qüestions que ens afecten a tots. Aquest any,
a més a més de les sessions regulars dels principals òrgans de l’ONU com el Consell de Seguretat i el Consell de Drets Humans, es van
mantenir altres comissions com l’Aliança de
Civilitzacions o la Cort Internacional de Justícia, ies van afegir les comissions del Comitè
Econòmic i Financer, la de l’OMS i la de la
UNESCO. També es van realitzar per primera
vegada les training sessions, pensades per a

millorar els debats, en especial per als nous
participants.
En concret, i mitjançant el diàleg i el consens, els joves van trobar respostes a preguntes com aquestes:
• Com s’ha de reformar el Consell de Seguretat?
• Seria positiu establir taxes internacionals
(bancàries, transaccions financeres, transport,
turisme...) per combatre la crisi econòmica i la
pobresa? (Comitè Econòmic i Financer).
• Vulneren el dret a la salut les patents de medicaments? Vulnera els drets d’autor el dret a
la lliure circulació de la informació? (Consell de
Drets Humans).
• On, com i quan s’ha d’evitar el patiment
dels animals? També les festes amb animals?
(UNESCO).
• Quin és el futur del Pol Nord? (Cort Internacional de Justícia).
• Es pot arribar a prohibir el tabac en nom de
la salut pública? (OMS).
• Pot alguna tradició cultural o religiosa justificar la violència de gènere? L’hiyab, el niqab
o el chador són símbols de identitat i religiosos o de discriminació i opressió? (Aliança de
Civilitzacions).
La cerimònia inaugural, al Parlament de Catalunya, va estar encapçalada per la presidenta
d’aquesta institució, Núria de Gispert, i comptà amb la participació de Enrique Yeves, director de la Oficina de la FAO a Espanya, i la del
doctor Armando Peruga, director de la Tobacco Free Initiative de l’OMS.
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PREMI PER LA PAU
Alcaldes per la Pau
XXXII PREMI PER LA PAU
Data: 24 d’octubre.
Lloc de lliurament: Can Serra, Diputació de Barcelona.

L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya va concedir el 24 d’octubre el seu
XXXII Premi per la Pau a Alcaldes per la Pau
(Mayors for Peace). L’objectiu fonamental
d’aquesta organització internacional és treballar a favor de la pau i el desarmament,
en especial dels enginys nuclears. El promotors de la iniciativa esperen aconseguir
que l’any 2020 el món s’hagi alliberat de
l’amenaça militar atòmica, i que mai més es
puguin repetir tragèdies com les de Hiroshima i Nagasaki.
Com el seu nom suggereix, Alcaldes per la
Pau és una organització de base municipal
que agrupa més de 5.000 ciutats de 150 països, on viuen més de mil milions de persones.
A Espanya estan representats més de 300
municipis, dels quals uns 120 són de Catalunya. Granollers és una de les ciutats adherides al moviment i, des de 2009, forma part
de la seva Executiva
mundial, ostentant
en l’actualitat una
de les vicepresidències.
L’alcalde d’Hiroshima i president de
Mayors for Peace,
Matsui
Kazumi,
en representació
d’Alcaldes per la
Pau, va recollir el
Premi en un acte
que va tenir lloc el
dia 9 de novembre
a la Sala de Plens
de la Diputació de
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Barcelona (Can Serra) i que va estar presidit
pel president d’aquesta institució, Salvador
Esteve, i pel vicepresident de l’ANUE, Xavier
Pons Rafols.
Com és tradició, la concessió d’aquest guardó, que compta amb el suport de la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona, coincideix
amb la celebració del Dia de les Nacions Unides cada 24 d’octubre.
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JORNADES
Facilitant llocs de treball
per al sistema de l’ONU
II TROBADA LA MISSIÓ DE CONTRACTACIÓ
DE LES NACIONS UNIDES
Dates: 4 i 5 d’abril.
Llocs: Facultat de Dret de la UB i Col·legi de Metges
de Barcelona.
Participants: més de 600 persones.

L’ANUE, conjuntament amb el Ministeri
d’Afers Exteriors i de Cooperació, va organitzar la segona trobada a Catalunya de la
Missió de Reclutament i Contractació de
les Nacions Unides. L’objectiu d’aquesta
Missió va ser la identificació de candidats

Les relacions entre l’ONU
i la Unió Europea
IX JORNADES SOBRE LA REFORMA
DE LES NACIONS UNIDES
Lloc: Facultat de Dret i Economia (Universitat
de Lleida).
Data: 24, 25 i 26 d’octubre
Participants: 60 professionals i estudiants.

Aprofitant l’experiència adquirida amb les
precedents edicions, així com el fet que

Cercant respostes
per als problemes dels immigrants
FAMÍLIA I MIGRACIÓ, AVUI
Data: 30 de novembre.
Lloc: Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Participants: 30 professionals i estudiants.
Ponents: deu experts i responsables institucionals.

Les problemàtiques derivades de les noves
formes d’immigració susciten màxim interès i

professionals de diferents àmbits i que estan interessats a treballar en el sistema de
les Nacions Unides com a funcionaris o tècnics d’alt nivell i directius. El perfil de contractació requeria d’una experiència laboral
i professional de 3 a 15 anys amb titulació
universitària i domini de l’anglès.
Les àrees professionals d’interès per la Missió van ser: personal de l’àmbit sanitari
(metges, infermeres, llevadores), seguretat,
enginyeria, desenvolupament i governança,
experts en gestió de crisi, gestió de projectes, recursos humans, etcètera.
La convocatòria va ser un èxit de participació,
amb més de 600 persones, la majoria joves.

recentment la Generalitat ha reconegut el
Grup de Recerca sobre la reforma de les
Nacions Unides com a grup consolidat, la
novena edició de les jornades, organitzades
per la delegació de l’ANUE a Lleida i dirigides pel professor Antoni Blanc Altemir, es
va dedicar a analitzar l’estat actual de les
relacions entre les Nacions Unides i la Unió
Europea pel que fa a la dimensió institucional i el manteniment de la pau i la seguretat
internacionals.

afecten centenars de milers de persones, tant
de les famílies de desplaçats com de les societats d’acollida. Aquests temes es van analitzar
i debatre al llarg de les denses sessions dedicades al fenomen de la immigració en totes les
seves casuístiques. Per exemple, promoció i
integració social, contradiccions legals, canvis
de patrons, efectes derivats de la crisis econòmica, reagrupació familiar, repercussions en
la salut mental, redefinició de rols de gènere

23

Memòria 2011
i generacionals, alteracions psicològiques en
els infants, lluita contra la creació de guetos,
etcètera.
La jornada va ser molt be acollida per part
de professionals de l’àmbit de la immigració
i educació. Durant l’activitat es van tractar temes molt propers a la realitat social actual de
tots els membres de la família nouvinguda i
els problemes de la societat d’acollida i de la
societat de pertinença.
Per desenvolupar aquests temes la jornada
va comptar amb el següents experts: Joseba Achotegui, psiquiatre, director del Servei
d’Atenció Psicològica a Immigrants de l’Hospital Sant Pere Claver; Carles Pérez Testor, director de l’Institut Universitari de Salut Mental
Vidal i Barraquer de la Universitat Ramon Llull;

Elvira Méndez, directora general de l’Associació Salut i Família; Helena Bedoya, advocada
i vocal de la Comissió d’Estrangeria del Collegi d’Advocats de Barcelona; Dori Espeso,
psiquiatra de l’Institut d’Assistència Sanitària
de Girona i experta en menors immigrants;
Gloria Rendón, responsable del Programa
d’Acompanyament al Reagrupament Familiar
de l’Ajuntament de Barcelona; Lluís Mas, director tècnic del Casal dels Infants del Raval;
Juana Martín, responsable del Departament
de Migració de Càritas a Ciutat Vella; Sacramento García, de la subdirecció general d’Integració de la Secretaria d’Estat d’Immigració
i Emigració, i Olga Correa Pinillo, assessora
tècnica sobre migració internacional en l’Organització Internacional de Treball.

SEMINARIS
Responsabilitat social
i drets humans
LA RESPONSABILITAT SOCIAL
CORPORATIVA EN EL MARC
DE LES NACIONS UNIDES
Data: 28 de novembre.
Lloc: Cercle d’Economia de Barcelona.
Participants: 80 professionals i estudiants.
Ponents: set especialistes.

Al llarg de les sis intervencions i la cloenda,
amb la participació de reconeguts experts en
l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) tant a nivell nacional com internacional, es van tractar temes diversos i de mà-
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xima actualitat en matèria de responsabilitat
social com els drets humans, la crisi econòmica i les bones pràctiques aplicades a nivell
del territori. El seminari, que duia per títol La
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Responsabilitat Social de les Empreses (RSE)
en el marc de les Nacions Unides, va estar
organitzat per l’ANUE amb la col·laboració
del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació.
Eduard Sagarra, president de l’ANUE, va inaugurar les sessions i Fernando Riquelme Lindón,
director general d’Afers Multilaterals, de la
Secretaria d’Estat d’Afers Exteriors, va fer una
introducció sobre l’àmbit de les empreses en el
sistema de les Nacions Unides a través del Pacte Mundial (Global Compact) i sobre l’informe
del Consell de Drets Humans sobre l’RSE i posterior establiment dels principis rectors.
La mesa de ponents va estar participada
per Xavier Fernández Pons, director científic

del seminari, que va fer una introducció a
l’informe de John Ruggie; Juan de la Mota,
president del Pacto Mundial en España; Brigitte Colarte-Duerr, Promotora de Growing
Inclusive Markets Project, Centre Regional de
Bratislava (PNUD); Kathryn Dovey, directora
del Global Bussines Initiative on Human Rights; Isabel Vidal, directora del màster sobre
Responsabilitat Social Corporativa de la Universitat de Barcelona, i Josep Maria Canyelles,
promotor de Responsabilitat Global.
L’acte va finalitzar amb la cloenda de Xavier
Lòpez, director general d’Economia Social i
Cooperativa i Treball Autònom, de la Generalitat de Catalunya.

CURSOS
Formant futurs defensors
dels drets humans
LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS AL
SISTEMA DE LES NACIONS UNIDES
Data: del 5 de febrer al 28 de març.
Lloc: Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Participants: més de 80 alumnes.

Al llarg de les sis sessions de la setena edició del curs sobre la protecció dels drets
humans en el marc de les Nacions Unides
es van tractar diverses qüestions de procediments i organització en relació amb el
funcionament dels mecanismes de protec-

ció dels Drets Humans dins del sistema de
les Nacions Unides.
Pel seu contingut, cadascuna de les sessions
va tenir un caràcter eminentment pràctic,
per la qual cosa les presentacions van estar
a càrrec d’experts nacionals i internacionals
amb una reconeguda trajectòria professional en el camp dels drets humans, tant en el
sistema de les Nacions Unides com en l’àmbit acadèmic o de les ONG. D’aquesta manera, l’ANUE, a l’ocasió amb la col·laboració
del Col·legi d’Advocats de Barcelona, pretén
oferir als participants l’oportunitat de conèixer de primera mà el sistema i les possibilitats reals d’interactuar-hi.
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TALLERS
La veu dels joves
en el diàleg Orient-Occident
C’MUN SPECIAL MEETING
Dates: 8 i 9 de novembre.
Lloc: Casa Àsia (Barcelona).
Participants: més de 30 joves.

Casa Àsia va celebrar la vuitena edició del
seu Diàleg Orient-Occident que, amb el
lema Per una nova agenda de governança
global, va estar dedicada a reflexionar sobre
el paper que desenvolupen les institucions i
els líders polítics i les regles de joc sobre les
quals s’assenten els sistemes de govern en
un moment de crisi econòmica i de contestació política i social.
Per sisena vegada consecutiva, l’ANUE va
estar convidada a participar amb el seu
C’MUN Special Meeting, que va reunir
més de 30 joves de diverses procedències
(armènia, australiana, britànica, coreana,
espanyola, filipina, mexicana, moldava, russa i xinesa) per unir-se al debat des de dos
grups: el primer, encarregat de reflexionar
sobre si l’ONU està capacitada per liderar la
nova agenda de governança mundial i com
ha de reformular-se per aconseguir-ho; i el
segon, responsable de canalitzar les demandes de la joventut (el grup social més afectat
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per la situació actual) que haurien s’elevarse a aquestes noves Nacions Unides.
Aquests debats es van desenvolupar en la
jornada prèvia al Diàleg de Casa Àsia, per
posteriorment participar com a ponents en
la conferència inaugural, celebrada a l’Ajuntament de Barcelona, i protagonitzar l’última
taula rodona, sota el títol La veu dels joves,
en la qual van exposar les seves conclusions.
En ambdues ocasions, gràcies a la invitació de
l’ANUE, els joves van estar acompanyats per
Kiyotaka Akasaka, secretari general adjunt
de Comunicacions i Informació Pública de
Nacions Unides, que va completar les reflexions i propostes dels joves, des de la perspectiva i experiència d’un alt càrrec de l’ONU.
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ACTIVITATS
Un compromís
amb el multilateralisme
DIA DE LES NACIONS UNIDES
Data: 24 d’octubre.
Llocs: ajuntaments i institucions de 19 capitals
i ciutats.

Com des de fa tres anys, l’ANUE va continuar la
campanya Celebrem el dia de les Nacions Unides: Un compromís amb el multilateralisme,
convidant a totes les comunitats autònomes,
ajuntaments i altres institucions estatals perquè el 24 d’octubre fessin onejar la bandera de
l’Organització mundial i instal·lessin en un lloc
ben visible un pòster informatiu explicant què
són les Nacions Unides i l’efemèride del dia.
Registrant un gran creixement, aquest any les
institucions adherides a aquesta iniciativa de
sensibilització de la tasca de l’ONU han estat el
Parlament de Catalunya, Xunta de Galícia, Govern de les Illes Balears, Comunitat de Castellala Manxa, la Junta d’Extremadura, el Col·legi
d’Advocats de Barcelona i els ajuntaments
de Barcelona, Mataró, Castelldefels, Sant Boi
de Llobregat, Terrassa, Saragossa, Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat,

Amb les iniciatives internacionals
d’ajut a la infància
IX OLIMPÍADA SOLIDÀRIA D’ESTUDI
Dates: del 5 de novembre al 5 de desembre.
Llocs: més de 50 sales de Barcelona, Girona, Lleida
i Tarragona.
Participació: més de 7.000 estudiants.

Com cada any, del 5 de novembre al 5 de
desembre i en aquesta ocasió sota el lema

Santander, Palma de Mallorca, Esplugues de
Llobregat, Manlleu, Lleida, Tarragona, Girona i
Sant Feliu de Llobregat. Aquest any la diada va
comptar també amb la participació dels ajuntaments de Vitòria-Gasteiz i de Valladolid i a
Logronyo l’ANUE va organitzar una conferència sobre l’ONU per a estudiants de batxillerat
internacional de l’IES Sagasta.

Estic on puc ajudar, l’Olimpíada Solidària
d’Estudi (OSE) aconsegueix la interacció
entre solidaritat, educació, sensibilització
i joventut. En aquesta campanya, el compromís solidari dels estudiants/lectors i de
les associacions i organitzacions públiques i
privades van contribuir a finançar projectes
de cooperació per al desenvolupament de
l’educació a Haití, Moçambic, Mèxic, Colòmbia i Letònia.
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A la IX OSE només a Catalunya, de la qual
l’ANUE és coordinadora i responsable, participen més de 50 sales solidàries, entre les
quals les de la Universitat de Barcelona (UB)
i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que
amb una xarxa de més de 30 voluntaris
desenvolupen el projecte en algunes de les
seves biblioteques. A més, col·laboren Biblioteques públiques com ara la Sagrera-Mari-

na Clotet de Barcelona o la Antonio Martín
a el Prat de Llobregat, i sense oblidar les
sales d’estudi nocturnes dels ajuntaments
de Barcelona i el Prat.
Catalunya és capdavantera estatal, amb la
participació de més de 7.000 estudiants que
han sumat més de 45.000 hores d’estudi
que es converteixen en 45.000 euros per al
projecte solidari d’Haití.

ALTRES ACTIVITATS
Promovent el Model
de les Nacions Unides
GLOBAL CLASSROOM A CANTÀBRIA
Data: 25 de març.
Lloc: Fundación Marcelino Botín (Santander).
Participants: més de 600 escolars.

El president de l’ANUE, Eduard Sagarra,

Logística per la pau
BASE DE COMUNICACIÓ A VALÈNCIA
Data: 6 juliol.
Lloc: Quart de Poblet (València)

La directora d’ANUE, Àngels Mataró, va participar a la inauguració de la base de comu-

La salut com un dret de la humanitat
CURS D’ESTIU DE LA UNIVERSITAT DE JAÉN
Dates: 28 i 29 de juliol.
Lloc: Universitat de Jaén.

El president de l’ANUE, Eduard Sagarra, va
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va ser l’encarregat de pronunciar la conferència inaugural de la tercera edició de la
Conferència Model de Nacions Unides de
Cantàbria (Global Classroom) que organitza
la Fundación Botín a Santander. Aquesta activitat aplega més de 600 alumnes entre 13 i
16 anys de 13 centres d’educació secundària
de Cantàbria, representant a 76 països.

nicació de les Nacions Unides a Quart de Poblet. L’acte va estar presidit pel príncep Felip,
el secretari general de les Nacions Unides,
Ban Ki-Moon, i la ministra de Defensa, Carme Chacón. Aquest centre és una estació de
telecomunicacions per a les operacions de
pau de les Nacions Unides.

participar en el II Foro de Salud y Economía: Afrontar la situación sanitaria actual amb la ponència El derecho a la salud
como un derecho humano. Aquest fòrum
forma part dels cursos d’estiu de la Universitat de Jaén.
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L’ANUE, “la més activa del món”
VISITA DEL SECRETARI GENERAL
ADJUNT DEL DPI
Data: 7 de novembre.
Lloc: Seu central de l’ANUE (Barcelona).

En la seva visita a la seu de l’ANUE, Kiyo
Akasaka, secretari general adjunt del Departament d’Informació Pública de les Na-

cions Unides, va signar en el llibre d’honor
on va reconèixer l’ANUE com “l’Associació per les Nacions Unides més activa del
món”. El pas d’Akasaka per l’ANUE, on va
ser rebut per l’equip directiu encapçalat pel
vicepresident de l’entitat, Xavier Pons Rafols, va coincidir amb la seva participació
a La veu dels joves dins del diàleg OrientOccident de Casa Àsia.

PARTICIPACIÓ INTERNACIONAL
Reunions d’alt nivell
COMITÈ EXECUTIU DE LA WFUNA
Data: abril i novembre.
Lloc: Nova York i Nova Delhi.

Les reunions d’enguany del comitè executiu
de la Federació Mundial d’Associacions per a
les Nacions Unides (WFUNA), del qual l’ANUE
forma part des de fa més de 20 anys, van tenir
lloc a la seu central a Nova York el mes d’abril
i a Nova Delhi el novembre. A les dues reunions es van prendre importants decisions per al
desenvolupament de les activitats de la Federació i es van proposar una sèrie de projectes
amb la participació i col·laboració de les ANU
d’arreu del món. Com és preceptiu, el comitè

es reuneix dues vegades cada 12 mesos amb
l’objectiu de programar i donar seguiment a
les activitats que la Federació realitza al llarg
de tot l’any, així com donar suport a activitats
puntuals de les diferents associacions. El president de l’ANUE, Eduard Sagarra va participar
activament a la reunió de Nova Delhi.

Teixint xarxes de joves
YOUTH PROJECT AND COOPERATION
SEMINAR DE LA UNYANET
Data: 4-8 agost.
Lloc: Viena.

Joves representants d’associacions per a les
Nacions Unides d’Europa, incloent-hi Turquia
i Rússia, es van trobar a Viena a l’estiu per
crear la xarxa de la joventut d’associacions
per a les Nacions Unides (UNYANET). Durant
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els quatre dies del seminari es van començar
a desenvolupar cinc projectes, corresponent
a grups de cinc de les xarxes internacionals:
1) El Projecte Below-18 UN-Engagement
busca noves formes d’apropar-se a les escoles
de secundària l’obra de joves de les associacions de les Nacions Unides.
2) Europa i més enllà és un projecte que tracta de donar consells a grups de joves que vulguin a establir noves associacions de joves per
a les Nacions Unides a països on no existeixen, mitjançant la cooperació entre diferents
associacions UNYANET.
3) El projecte IT and International Cooperation té com a objectiu maximitzar l’abast de
les activitats dutes a terme per UNYANET, així

com aprofitar la millor cooperació internacional entre associacions.
4) El projecte Lobbying for UNYAs té per objectiu augmentar la influència d’associacions
per incrementar l’impacte i aconseguir més
suport per als projectes respectius.
5) El projecte Memòria de sostenibilitat i
d’antics alumnes intenta assegurar-se que
UNYANET és una xarxa sostenible de cooperació internacional entre els joves en el
futur. També pretén crear una xarxa internacional de joves que han col·laborat en el
passat amb qualsevol associació que pertany
a UNYANET i mantenir-los informats de les
activitats realitzades.

EXPOSICIONS
L’ANUE amb l’esport
L’ESPORT COM A INSTRUMENT
PER AL DESENVOLUPAMENT I LA PAU
Llocs: ajuntaments de Cornellà, Vilafranca de Penedès, Rubí i Santa Coloma de Gramenet.

Seguint la iniciativa iniciada l’any 2010 i que
es va presentar a la seu del Museu Olímpic i
de l’Esport de Barcelona, aquest 2011 l’exposició L’Esport com a Instrument del Desenvolupament i la Pau es va poder veure a
Cornellà, Vilafranca, Rubí i Santa Coloma de
Gramenet. La mostra està formada pels següents plafons: Esport i desenvolupament;
L’esport, un dret humà; Impacte verd; Llenguatge universal; Mens sana in corpore sano;

L’esport, escola de vida; El poder de l’esport;
Dones, endavant i Tots podem! L’esport ha
de ser reconegut com a eina útil i integrada
en els programes de foment del desenvolupament i la pau, l’esport constitueix un collaborador natural del sistema de les Nacions
Unides i és una eina de suport viable i pràctica
per a la realització del Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. Degut a la seva pròpia naturalesa, l’esport implica participació,
és un fenomen d’inclusió i ciutadania i uneix
les persones i els col·lectius, posant en evidència les similituds i atenuant les diferències
culturals i ètniques. Aquestes raons, i d’altres,
justifiquen per si mateixes l’encert de l’ANUE
per haver creat aquesta exposició.

PUBLICACIONS
Revista de l’ANUE
UNA REVISTA SOBRE EL MUNDO
Des de l’any 1989 l’ANUE edita aquesta revista amb caràcter quadrimestral donant a conèixer les activitats de les Nacions Unides, de
la pròpia Associació i articles d’opinió de reconeguts especialistes que generen un debat
sobre la realitat internacional. Rebem moltes
mostres de suport i valoració positiva que ens
animen a continuar amb aquesta publicació.
La revista té una distribució temàtica en qua30

tres gran àrees: Nacions Unides, Drets
Humans, Món i Activitats ANUE. Des de
l’any 2010 aquesta
publicació es presenta en format on
line. Aquest any s’ha
editat el número 42
i també el número
especial dedicat a la
sisena sessió del C’MUN.
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Agenda ONU
ANUARI DE L’ASSOCIACIÓ
PER A LES NACIONS UNIDES
Agenda ONU recopila i fa una profunda
anàlisi sobre les diverses actuacions de les
Nacions Unides i sobre les dinàmiques de
l’Organització. La seva difusió abasta Espanya i Amèrica Llatina. L’edició corresponent
a l’any 2010, número 11, presenta una diversitat de temes, tots ells de màxima actualitat, amb la participació de reconeguts acadèmics i persones que treballen per al treball
de les Nacions Unides. L’específica orientació de l’Anuari es tradueix en les tres seccions en què està estructurat: Estudios agrupa
els articles relatius a l’actuació i el paper de
les Nacions Unides en les diferents esferes
del seu ampli camp de treball. Els abstracts

Conflictes armats i la UNESCO
INFORME UNESCO EDUCACIÓ
PER A TOTHOM 2011
Data: 16 de maig.
Lloc: Institut Català Internacional de la Pau (ICIP).
Participants: 40 persones

L’ANUE i UNESCOCAT van presentar a la seu
de l’ICIP l’edició catalana de l’Informe de Seguiment de l’Educació per a Tothom en el
Món (EPT) 2011: Una crisi encoberta: conflictes armats i educació de la UNESCO.
L’acte, presidit pel director general de Relacions Institucionals, Joan Auladell, va comptar
amb les intervencions de Rafael Grasa, presi-

Sostenibilitat i equitat:
un futur millor per a tothom
EDICIÓ CATALANA DE L’INFORME
DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ 2011
Data: 23 de novembre.
Lloc: Escola Industrial (Barcelona).

Com l’any 2010, l’Escola Industrial de Barcelona va acollir la presentació de l’edició en català del resum de l’Informe sobre el Desenvolupament Humà 2011, en un acte organitzat
per l’ANUE, UNESCOCAT i la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, que va comptar amb el
suport de l’Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament i la participació d’Adam
Rogers, assessor principal de Comunicació
Estratègica de l’Oficina de Coordinació a Ginebra del Programa de les Nacions Unides per
al Desenvolupament (PNUD). També van participar Rogers Daniel López Codina, director
del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (UPC); Enric Carrera, en representa-

d’aquests estudis són
traduïts al català, gallec, euskera, francès
i anglès; Práctica española en las Naciones Unidas reflecteix
la posició espanyola
dins els òrgans de les
Nacions Unides, la
seva participació en
la tasca de l’Organització, i, per últim, la secció Documentación
reprodueix textos o documents importants
de l’ONU. Aquest número té un apartat especial sobre el seminari que es va celebrar el
mes d’octubre de 2010, La visió de les Nacions Unides sobre la presència d’actors no
estatals en les relacions internacionals.

dent de l’ICIP; Kevin
Watkins, director de
l’informe; Eduard Sagarra, president de
l’ANUE, i Miquel Àngel Essomba, director
d’UNESCOCAT.
En presentar l’informe, Kevin Watkins va
afirmar que tot i que
s’han produït alguns
avenços, els governs no estan complint amb el
compromís que van contreure col·lectivament
a Dakar l’any 2000, on es va adoptar el Marc
d’Acció sobre l’Educació per a Tothom.

ció de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat
de la UPC, i Carles Llorens, director general
de Cooperació al Desenvolupament. Amb el
títol Sostenibilitat i equitat: un futur millor
per a tothom, l’Informe del PNUD destaca el
vincle entre la sostenibilitat i l’equitat entesa
com a justícia social, i la necessitat de tractar-los conjuntament per tal de mantenir els
avenços en desenvolupament humà.
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COMUNICACIÓ
Informació digital
ANUE INFORMA
Al llarg de 2011, l’ANUE ha estat dedicada a
fomentar la sensibilització de la participació
d’afiliats i simpatitzants a través de la pàgina
web i de nombrosos enviaments d’e-mails.
Conscients de la importància de la comunicació i d’informar correctament a través de
les noves tecnologies, l’Associació ha agilitzat

Facebook, Youtube i Twitter
COMUNITAT ANUE
L’ANUE segueix ampliant la seva presència a
les xarxes socials més esteses per fer arribar
la seva tasca i la de les Nacions Unides a més
gent. A més de la consolidació de la pàgina
de Facebook (https://www.facebook.com/
ANUE.UNASpain), que compta amb més
de mil seguidors i on compartim totes les
activitats ANUE amb fotos, vídeos i notícies amb un seguiment molt positiu dels
nostres amics.
L’Associació també té ja el seu propi canal
de Youtube (http://www.youtube.com/
user/UNASpain), on es poden veure fins a
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i modernitzant la seva plataforma de serveis
integrats amb l’objectiu d’oferir aquesta eina
d’una manera fàcil i accessible.
Una de les activitats més importants desenvolupades des del departament de Comunicació és l’elaboració d’ANUE Informa, una recopilació de les notícies més importants de les
Nacions Unides que fem arribar on line a unes
500 direccions de socis, universitats i acadèmics, entitats, periodistes, ONG, etcètera.

22 vídeos sobre algunes de les nostres activitats i les aparicions de l’ANUE als mitjans
de comunicació.
Per últim, hem creat un compte de Twitter @ANUE_UNASpain (https://twitter.com/
ANUE_UNASpain) per informar de manera
breu i immediata d’allò important que esdevé a les Nacions Unides, així com de les activitats de l’ANUE en el mateix moment que
s’estan realitzant. Fem piulades de resum
per cada ponència en el cas del seminaris i
conferències, de manera que els nostres seguidors que no poden assistir a la activitat
sí que poden seguir en directe el treball que
estem realitzant. Amb 500 tuits s’ha aconseguit tenir uns 150 seguidors.

Memòria 2010

ECONOMIA
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2010
THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
IN THE UNITED NATIONS SYSTEM
22nd to 26th March / Barcelona Institute
of International Studies (IBEI)

spectively, in the Saló de Cent of the City Hall
of Barcelona and in the Ceremony Hall of the
Parliament of Catalonia.

CAPACITY BUILDING WORKSHOP
OF WFUNA-YOUTH
25th to 27th April / ANUE headquarters (Barcelona)

This seminar is included in the general UNASpain aim of giving a crucial role to the spread
of human rights through education, with the
proclamation of a global program on the subject in December 2004. UNA-Spain’s point of
view is that in order to be able to fulfil protection and promotion of human rights, it is not
enough to know the issue from a substantive
perspective; but it is also necessary to have information about the existing mechanisms for
its effective compliance.
Over the five sessions, various procedural and
organizational issues concerning the functioning of the mechanisms of protecting human
rights within the UN system are discussed.
The presentations were given by professional
experts in the area of human rights, both of
organizations of the United Nations and of
academic centres, as well as NGOs. From practical approaches, the course offered participants the opportunity to see in first hand and
in depth the human rights system and the real
possibilities of interacting with it.

Since 2007, UNA-Spain, together with the
World Federation United Nation Youth Associations, (WFUNA-Youth), is hosting WFUNAYouth Project Management Workshops. This
type of workshop has been already organized
five times, three of them in Barcelona, one in
Switzerland and one in the United Kingdom.
Over three days, participants, aged from 19
and 28 years old and coming from different
UNAs from all over the world (Latin America,
Europe, Africa and Asia), learn how to manage
projects in a practical way, with exercises that
they can apply to their own country projects.
Students are asked to explain in detail their
own projects to be able to put them in the
Standard Operating Procedure (SOP) order.
Discussions and joint analysis help planning
each individual project. In addition, as a new
feature, this year the workshop is also addressed to reinforce the organization, structure
and leadership of the UNYAS. After the workshop, a news bulletin is written and distributed
online to all European UNYAS.

C’MUN, MODEL UNITED NATIONS
OF BARCELONA

ABOVE OF ALL, THEY ARE CHILDREN:
BASIC NEEDS OF FOREIGN CHILDREN
IN EUROPE

21th – 24th April./ CosmoCaixa, Barcelona

The Model United Nations of Barcelona
(C’MUN), that celebrated its fifth anniversary,
has become one of the most important UN
simulation forums held in Europe. In spite of
the serious difficulties caused by the air traffic
chaos, due to the volcano eruption in Iceland;
C’MUN team, with enthusiasm and effort,
achieved to finally develop the Simulation. The
expected number of participation was 350
students, but finally the ones able to attend
were 244. Despite all contingencies, the most
important was that the C’MUN could be held
thanks to the responsibility of the young participants. Due to the problems for delegates to
arrive to Barcelona, discussions and topics of
debate had to be reduced to five UN bodies.
The issues to be discussed were The reproductive and sexual rights (Human Rights Council),
A new world information and communication order (UNESCO), The regulation of elite
sports (ILO), The integration of migrants (ad
hoc Civilizations Alliance Committee), and The
Non-Proliferation Treaty review conference
2010 (First Committee on Disarmament). The
opening and closing sessions took place, re-

27th April / CaixaForum (Madrid)

ANUE, together with the Association Health
and Family, organized the event Above of all,
they are children: Basic needs of foreign children in Europe, which had the participation
of experts, United Nations representatives and
European Commission members in Spain.
Throughout the event, organized on the occasion of the European year for Combating
Poverty and Social Exclusion, the basic rights of
the foreign children protection in Europe were
discussed from different points of view: education or social integration and health among
others. In all round tables it was demonstrated
that a real policy and a government responsibility to include positive social policies in favour
of foreign children is needed. Children’s rights
should be recognized and protected.
Conclusions and recommendations of the day
in www.anue.org/mm/jornadaninas-ninos.pdf

CONTINENTAL AFRICAN CHALLENGES
June 8th / Basque Government Seat (Bilbao)

In the framework of the initiative Africa is
alive, held in Bilbao and Vitoria during June
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and organized by Casa Africa and the External Affairs Secretariat of the Basque Government, ANUE organized the event Africa in
the international context: economic and political challenges. Throughout the sessions,
the current challenges, such as achieving the
Millennium Development Goals (MDGs) by
2015, where discussed. Those challenges,
discussed in the conference by African academics and United Nations representatives,
keep undermining the development and the
political stability and security in the African
continent.

CONVIVENCIAL VALUES IN A SOCIETY
IN CRISIS
July 22nd / CaixaForum

About 300 people attended this conference organized by ANUE which, under the
title Convivencial Values in a society in crisis,
brought together some leading figures from
academic, political, media and civil society.
The speakers were Eduard Sagarra, lawyer
and president of ANUE; Jaume Lanaspa, general director of “Obra Social La Caixa”; Moises Broggi, surgeon doctor; Teresa Forcada,
doctor of medicine, theologian and Benedictine nun; Cristina Gallach, journalist; Xavier
Pons Rafols, professor and vice-president of
ANUE; Miquel Roca Junyent, lawyer; Esther
Giménez Salinas, rector of the Universitat
Ramon Llull; Salvador Alemany, president of
Circle of Economy; Rosa Cullell, TV3 general
director; and Joan Tapia, journalist. Throughout the sessions all of them responded to the
questions: is it possible to live in a society in
crisis? Which values should be included in this
fight against a society in crisis? Conclusions
of debates in: www.anue.org/mm/convivenciales.pdf conclusions-values

THE UN VISION ON THE NON STATE
ACTORS PRESENCE IN
INTERNATIONAL RELATIONS
October 18th / Casa Asia (Barcelona)

The delegation of ANUE in Lleida and the
university of this city, held the VIII Conference on United Nations reform: Relations
between the United Nations and the European Union: the institutional dimension and
the maintenance of international peace and
security. Drawing on the experience gained
in the previous editions, as well as on the
recognition of the UN Reform Search Group
as a team established by the Generalitat de
Catalunya, the current state relations between the UN and the EU in order to maintain the peace and security among States
were discussed during the conference.
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XXXI PEACE PRIZE AWARD
24th October / Saló de Cent, City Hall of Barcelona

Karen Koning AbuZayd was awarded with
the XXXI Peace Prize. In this edition, the
award granted by ANUE, with the support
of the County Council of Barcelona, recognized the strong commitment that the prizewinner has with the resolution of the conflict between Israel and Palestine. AbuZayd
was the General Commissioner of the United Nations Agency aimed to help Palestinian
Refugees (UNRWA) until December 2009.
Her task in the UNRWA also left mark on
the conflicts in South Africa, Kenya, Somalia
and Bosnia, where about 4 million people
where affected by the war and the ethnic
massacre.
In the ceremony, held in the Saló de Cent of
the City Hall of Barcelona, Karen K. AbuZayd
dedicated the award “to refugees, the people of Palestine and all those who fight for
the justice and human rights cause wherever
they are”, and she emphasized the need of
a good education of Palestinian children
(“peace and hope seeds for the stability in
the region”) on human rights, tolerance and
conflicts’ resolutions.
Since its first edition in 1980, the Peace Prize
recognizes the merits of an individual or collective work, a personal career or an entity
that stands out for its dedication and
efforts to achieve the aims of the spirit of
the United Nations: fighting for a peaceful
resolution of conflicts, human rights and
fundamental freedoms. The award has the
support of the County Council and the City
Hall of Barcelona.

CELEBRATE UNITED NATIONS DAY
24th October / City halls and institutions of 16
capitals and cities

For the second year, ANUE hosted the campaign “Celebrate United Nations Day”, inviting all the autonomous regions, municipalities and other state institutions to wave the
world Organization flag on October 24. The
campaign included a poster explaining what
the United Nations is and its anniversary.
This year, the institutions taking part in
this initiative to raise awareness of UN work
have been the Parliament of Catalonia, the
Parliament of Galicia, the Government of
Balearic Islands, the Government of CastillaLeón, the Government of Extremadura, the
Government of Galicia, the City Councils of
Barcelona, Santander, Palma de Mallorca,
Esplugues, Mataró, Terrassa, Sant Boi, Santa
Coloma de Gramenet and Barcelona’s Bar.
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OLYMPIC SOLIDARITY STUDY
5th November – 5th December / more than 40 libraries, youth clubs, study rooms, and associations
of Barcelona, Girona and Tarragona

From November 5 to December 5, College
Libraries of UB, UPF and URL, public libraries,
public evening libraries of Barcelona and some
other libraries and Study Aid venues took part
in this event. This is the second year ANUE participates in the international project “Olympic
Study Aid” as coordinators for Catalonia. In this
edition, the slogan, as in the Olympic Games, is:
“nobody losses, everyone wins”, and the aim
of the activity is to give students the opportunity to collaborate with an education cooperation project from where they are.
For each hour of studying at a designated Study
Aid library, our sponsors, public institutions and
private companies, will send €1 towards a selected project in Haiti, a country that was badly
devastated after the earthquake of January this
year. The specific project will provide support to
4 schools that were badly damaged after the
earthquake: The buildings will be reconstructed;
children and teachers will be psychologically
helped as they are afraid to return to school.
Parents will be motivated to bring children to
school instead of taking them to work as food
and education will be provided daily.
Regarding Catalonia, more than 3,000 students in 40 study aid venues took part in this
activity in Barcelona, Tarragona and Girona,
for a total of almost 17,000 hours and fundraising around €17.000

VIII CONFERENCE ON THE REFORM
OF THE UNITED NATIONS
15th – 17th November / Faculty of Law and Economics at the University of Lleida.

The delegation of ANUE in Lleida and the university of this city, held the VIII Conference on
United Nations reform: Relations between the
United Nations and the European Union: the
institutional dimension and the maintenance of
international peace and security . Drawing on
the experience gained in the previous editions,
as well as on the recognition of the UN Reform
Search Group as a team established by the
Generalitat de Catalunya, the current state relations between the UN and the EU in order to
maintain the peace and security among States
were discussed during the conference.

PUBLICATIONS
HDR 2010. “The Real Wealth of Nations:
Pathways to Human Development”

From 1998, ANUE together with the Unesco
Centre of Catalonia and the UPC’s Sustain-

ability Unesco Professorship have been translating and editing into Catalan the UNDP Human Development Report.
Since 1990, this year’s report includes for the
first time a comprehensive analysis of the last
decades. Often unexpected trends and patterns
are found that teach important lessons for the
future. This diversity of roads towards human
development demonstrates that there exists no
single formula for sustainable progress and that
long term remarkable advances are possible
and have actually been achieved even without
high economic development.
Looking beyond 2010, this report analyses crucial aspects of human development such as political freedoms and empowerment to sustainability and human safety and outlines a wider
programme of research and policies to meet
these challenges.
Dossier: ‘Zimbabwe, a failed State‘

From 1998, ANUE together with the Unesco
Centre of Catalonia and the UPC’s Sustainability
Unesco Professorship have been translating and
editing into Catalan the UNDP Human Development Report.
Since 1990, this year’s report includes for the
first time a comprehensive analysis of the last
decades. Often unexpected trends and patterns
are found that teach important lessons for the
future. This diversity of roads towards human
development demonstrates that there exists no
single formula for sustainable progress and that
long term remarkable advances are possible
and have actually been achieved even without
high economic development.
Looking beyond 2010, this report analyses crucial aspects of human development such as political freedoms and empowerment to sustainability and human safety and outlines a wider
programme of research and policies to meet
these challenges.
UN Agenda, number 10/2009

UN Agenda 2009, issue ten of this yearbook,
continues to provide, as when first published in
1998, analysis and a pondered, technical and
critical forum for reflection on the various United Nations’ actions.
This edition features a special report about the
high-level conference that ANUE organized in
April 2009, with the title The United Nations
and the European Union: building an effective
multilateralism, which attracted a considerable
participation of national and international public institutions representatives, as well as highly
qualified experts. In addition, one of the most
important contributions of this volume deals
with the conflict in Darfur, western Sudan.
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2011
THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
IN THE UNSYSTEM – VII edition
28th March – 5th April / Barcelona’s Bar

This seminar is included in the general UNA
Spain aim of giving a crucial role to the spread
of human rights through education, with
the proclamation of a global programme on
the subject in December 2004. UNA Spain’s
point of view is that in order to be able to
fulfil protection and promotion of human
rights, knowing the issue from a substantive
perspective is not enough as it is also necessary to have information about the existing
mechanisms for its effective compliance.
Over the five sessions, various procedural
and organizational issues concerning the
functioning of the mechanisms of protecting human rights within the UN system
were discussed.
The presentations were given by professional
experts in the area of human rights, both of
organizations of the United Nations and of
academic centres, as well as NGOs.
The course also offered participants the opportunity to see directly and in depth how the
human rights system works in practice and
the real possibilities of interacting with it.

ANUE COORDINATES THE
RECRUITMENT OF THE UN MISSION
IN BARCELONA

XXXII PEACE PRIZE AWARD
9th November / Barcelona

On October 24, United Nations Day, ANUE
announced the award of its XXXII Peace
Price, an annual recognition awarded to
an individual or organisation for their work
towards the achievement of peace and/
or the defence of human rights, on Mayors for Peace. This organisation, which had
previously worked with WFUNA, meets
all the requirements for the award due to
their long and lasting commitment towards
achieving a world free of nuclear weapons.
The presidents of the organization, the
mayors of Hiroshima and Nagasaki, will receive the Award at the opening ceremony
taking place on November 9 in Barcelona.

ANUE ON THE EXECUTIVE COMMITTEE OF WFUNA
April and November / New York and New Delhi.

The president of the ANUE participated in
the meeting of the executive committee of
the World Federation of United Nations Associations (WFUNA) in New York on April
29 and 30, 2011. In the meeting they discussed issues such as the admission of new
members, and they shared the activities
carried out in each association, especially
those related to the promotion the Millennium Development Goals. The next meeting took place on November 3 and 4 in
New Delhi.

CELEBRATE UNITED NATIONS DAY

4th – 5th April / UB School of Law and the hall of
Barcelona’s Doctors Association

24th October / City halls and institutions of 19
capitals and cities

The ANUE hosted, together with the Foreign
Affairs Ministry, the United Nations recruiting
and hiring mission, which visited Barcelona on
April 4 and 5, 2011. The sessions were held at
the Aula Magna, UB’s School of Law and the
hall of Barcelona’s Doctors Association.
The mission was staffed by representatives of
the Secretariat: UNDP, UNICEF and UNFPA,
and its aim was to select possible professional
candidates from different fields who might
be interested in working within the United
Nations system as officers or high technical
managers. The recruitment profile required
graduates, a 3-15 year professional experience and proficient in English.
The professional fields in which the Mission
was interested were: health sector staff (doctors, nurses, and midwives), security, engineering, development and governance, crisis
management experts, project management,
human resources, and so on.

Like last year, ANUE hosted the campaign
Celebrate United Nations Day and invited
all the autonomous regions, municipalities
and other state institutions to wave the
world Organization flag on October 24. The
event included a poster explaining what the
United Nations is and its anniversary.
This year more institutions have joined
in this initiative to raise awareness of UN
work including the Parliament of Catalonia, of Galicia, the Government of Balearic
Islands, the autonomous community of
Castilla-La Mancha, of Extremadura, Barcelona’s Bar and the city councils of Barcelona, Mataro, Castelldefels, Sant Boi de
Llobregat, Terrassa, Saragoza, Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat,
Santander, Palma de Mallorca, Esplugues
de Llobregat, Manlleu Vitoria-Gasteiz, Valladolid, Lleida, Tarragona, Girona and Sant
Feliu de Llobregat.
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IX CONFERENCE ON THE REFORM OF
THE UNITED NATIONS
24th – 26th October / Faculty of Law and Economics at the University of Lleida

Lleida’s ANUE delegation and university
held the IX Conference on United Nations
reform: Relations between the United
Nations and the European Union: cooperation, humanitarian action and human
rights. Drawing on the experience gained in
the previous editions, as well as on the recognition of the UN Reform Search Group
as a team established by the Generalitat de
Catalunya, the current state relations between the UN and the EU in order to maintain the peace and security among States
were discussed during the conference.

IX OLYMPIC SOLIDARITY STUDY
5th November – 5th December / more than 50
study rooms of Barcelona, Girona, Lleida and
Tarragona.

From November 5th to December 5th,
2011, College libraries of UB, UPF, UIC,
URL, evening study halls in Barcelona and
El Prat, the Sagrera-Clotet and other libraries took part in this event.
For the third consecutive year, ANUE
was the coordinator of Catalonia for this
Olympic Solidarity Study Event. This year
and under the slogan “I am where I can
help”, participants are shown how to offer
their help in a development cooperation
project for education from where they are.
The event includes more than 50 solidarity venues in Barcelona, Tarragona, Girona and Lleida, a network of about 20
volunteers and an attendance of more
than 3,000 students to take part in the refurbishment of four schools in Haiti and
also the rebuilding of “La Saline” school,
which was demolished by the earthquake
of 2010. With your help, 6,100 children
will be educated and will have better future prospects.

VII C’MUN SPECIAL MEETING
7th – 9th November / Casa Asia Headquarters
and the City Hall of Barcelona

Within the East-West Dialogue Casa Asia:
Towards a new agenda for global governance, ANUE opened a new debate for
young people divided into two groups:
The first one was in charge of reflecting
on whether the UN is able to lead the new
global governance agenda and how should
it be reformulated. The second group was
responsible for channeling the claims towards the new current United Nations.

This meeting of young people discussed
current issues such as the economic crisis,
the worldwide protests against the current
situation, the impact of the “Arab spring”
and the uncertainty emerging in the current democratic systems and their conclusions were presented in the East-West
Dialogue.

SEMINAR ‘CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY WITHIN THE UN FRAMEWORK’
28th November / Círculo de Economía (Barcelona)

The aim of the event was to reflect on the
practical impact of the Global Compact and
on the efforts, despite the crisis, many companies and other entities in the Corporate
Social Responsibility field are carrying out
and wasattended by the Global Compact
representatives: Fernando Riquelme Lindón,
director general of Multilateral Affairs in the
Spanish Administration, Henry Jackelen, director of the Private Sector Division of UNDP,
and Kathryn Dovey, director of Global Initiative on Human Rights Business.

SEMINAR ON
‘FAMILY AND MIGRATION, TODAY’
30th November / Barcelona’s Bar.

ANUE, together with the Mental and Psychosocial Health Services to immigrants and
refugees from the St. Pere Claver Hospital,
and with the collaboration of the Ministry
of Labour and Immigration, organized this
event devoted to immigration and focusing
directly on family relationships development
and the daily life of each of its members. The
aim of this seminar was to show how the
UN works with various national and international actors to help overcome the obstacles
found in this environment.

ANUE’S SOCIAL NETWORKING
ANUE continues expanding its presence in
the most popular social networks to get
more people to know about their work
and the United Nations. In addition to the
already mentioned profile in Facebook in
the previous review, the Association has its
own Youtube channel now (to give access
to videos about some of our activities) and
a Twitter account to report briefly and immediately about is happening at the United
Nations, as well as about ANUE activities.
www.facebook.com/pages/Asociaciónpara-las-Naciones-Unidas-en-España/
224225110959713
www.youtube.com / user / UNASpain
twitter: @ ANUE_Unaspain
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PUBLICATIONS
Presentation of the UNESCO’s report “Education for All 2011”

On May 16, ANUE and the UNESCOCAT
presented at the headquarters of the International Catalan Institute for Peace (ICIP) the
Catalan edition of “Monitoring Report on
Education for All in the World, (EFA) 2011: A
hidden crisis: armed conflict and UNESCO’s
education.”
The event was chaired by Joan Auladell,
director general of Catalonia’s Institutional
Relations Department and included speeches by Rafael Grasa, President of ICIP, Kevin
Watkins, the report’s director; Eduard Sagarra, President of ANUE and Miquel Angel Essomba, director of UNESCOCAT, bringing
together almost fifty guests.
When presenting the Report, Kevin Watkins analyzed the progress achieved but also
the weaknesses pointed out in the report in
human rights protection with regard education, educational services provision and
reconstruction and also with regard peace
building.
Human Development Report 2011: “Sustainability and Equity: A Better Future for All”

The Catalan edition of the Human Development Report 2011 summary was presented
in an act organised by ANUE, UNESCOCAT
and UNESCO Sustainability Professorship
with the support of the Catalan Agency for
Development Cooperation at Barcelona’s Escola Industrial on November 23. Participants
included among others Adam Rogers, senior
communications advisor to the Geneva Liaison Office of the United Nations Development Programme (PNUD).
Adam Rogers, when presenting this year’s
report, explained that even if previous years’
reports show most countries have grown
considerably in such period, environmental
degradation and inequalities (gender, access

42

to social benefits, to water, sanitation, renewable energies...) are endangering such
progress especially among the poorest. In
this respect, Rogers warned that Report
2011 foresees development significantly going backwards if environmental degradation
and social inequalities continue to increase
which could bring the world to a standstill
by 2050.
From 1998, ANUE together with Catalonia’s
Unesco Centre and the UPC’s Sustainability
Unesco Professorship have been translating
and editing into Catalan the UNDP Human
Development Report.
UN AGENDA

This is a yearly publication compiling and
analysing in depth the various actions of the
United nations and how it works. This UN
yearbook is distributed in Spain and Latin
America.
2011 issue, referring to year 2010 /number
11, includes matters of great relevance by
well regarded scholars and individuals devoted to UN works.
The yearbook is structured in three sections as
required by its specific aims. The first section is
headed Studies and includes articles regarding
the actions and role of United Nations in the
various fields within its large scope of work.
Abstracts are translated into Catalan, Galician,
Basque, French and English.
The second section is headed Role of Spain
in the United Nations, and its aim is to reflect
the Spanish position within the different organs of United Nations and its participation
in the Organisation’s task.
Last, section titled Documentation, include
important texts or documents arising from
the United Nations.
This issue includes a special section on the
seminar held in October 2010 regarding The
opinion of United Nations with regard the
presence of non state actors in international
relations.
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