Memòria
d’activitats
2012

Coordinació: Departament de Comunicació de l’ANUE
Maquetació: Bernat Comes
Impressió: Open Print
Dipòsit legal: B. 24323-2013

Memòria 2012

SUMARI
Presentació

7

50è ANIVERSARI DE L’ANUE
Concessió de la Creu de Sant Jordi
Jornada Quin Món Volem?
Exposició
Concert dels 50 anys

9
9
9
10
10

C’MUN 2012. L’ONU dels Joves

11

XXXIII PREMI PER LA PAU. Casal dels Infants

12

JORNADES I CURSOS
Quins canvis s’estan produint en la Unió Europea?
VII Curs La protecció dels drets humans al sistema de les Nacions Unides
X Jornades sobre la reforma de les Nacions Unides
La protecció del ciutadà davant delictes i conductes d’odi i discriminació

13
13
13
14
14

CAMPANYES
Tallers de la Setmana de la Pau i la no violència a les escoles
Dia de les Nacions Unides
X Olimpíada Solidària d’Estudi

15
15
16
16

EXPOSICIÓ. Esport per al desenvolupament i la pau

17

COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS
El dret dels estrangers a viure en família a Espanya
Impacte de la reforma de l’assistència sanitària a Espanya sobre
la cobertura pública i universal
Conferència sobre el III protocol de la Convenció dels Drets de l’Infant
Llibres de dret penal internacional, drets humans i pau
Acte d’adhesió al Pacte Mundial de Nacions Unides

17
17
18
18
18
19

PARTICIPACIÓ EN ALTRES ACTIVITATS
Col·laboració amb els Models de les NU
La cooperació i els drets humans com a enfocament transversal
Els drets humans contra la discriminació
L’emprenedoria sostenible
El despatx d’advocats i la defensa internacional dels drets humans

19
19
20
20
20
21

COMUNICATS ANUE
Comunicat sobre el fracàs del Consell de Seguretat sobre Síria
Declaració sobre la crisi econòmica
Declaració sobre la situació de Palestina
Adhesió als principis rectors sobre l’extrema pobresa i els drets humans

21
21
21
21
22

PUBLICACIONS I ESTUDIS

22

COMUNICACIÓ

23

PRESÈNCIA MEDIÀTICA

24

ECONOMIA

25

ANNUAL REPORT OF ACTIVITIES 2012

27
5

Memòria 2012

PRESENTACIÓ
En la presentació de la Memòria de l’any
passat, fèiem una afirmació que segueix essent vigent. El Consell Directiu, tot el personal i els socis, hem portat i portarem la tasca
de l’ANUE amb la màxima il·lusió, malgrat
els moments difícils que estem patint i vivint,
com a país i com a Associació sense ànim
de lucre.
El que hem viscut aquest any de celebració
del 50 aniversari ha estat magnífic i molt reconfortant. Citarem la concessió de la Creu
de Sant Jordi a la nostra trajectòria per part
de la Generalitat de Catalunya, el concert
per a la Pau al Palau de la Música Catalana, l’esplèndida donació de més de 30 obres
d’art per part de pintors i artistes plàstics del
país, i la seva exposició a la Sala Parés de
Barcelona, i la jornada Quin món volem?,
amb la participació de destacades personalitats del món internacional.
També, aquest 2012 hem continuat amb les
activitats pròpies de l’ANUE: la celebració de
la 7a edició del C’MUN, amb prop de 325 joves participants, la concessió del XXXIII Premi per la Pau al Casal dels Infants, el curs de
drets humans, taules rodones, campanyes,
conferències i publicacions.
La lectura de la Memòria que aquí es presenta és prou il·lustrativa per palesar el que
hem dit a l’inici: il·lusió, ganes, feina, sacrifici

i resultats positius en la societat per la qual
treballem i per donar a conèixer els principis
de les Nacions Unides que ens inspiren.
L’any 2012 que presentem ha estat un any
de patiments i d’estretors financeres i econòmiques, ja que les subvencions i ajuts de
les institucions públiques no només s’han
reduït espectacularment, sinó que els seus
pagaments s’han endarrerit fins a límits inaguantables per a una entitat sense fons propis com és la nostra. ¿Potser els drets i les
llibertats fonamentals de tots per a tothom,
que defensem des de fa 50 anys, no estan,
avui, de moda?
Tenim la convicció que seguirem i continuarem amb el suport de la nostra societat. Ens
en sortirem gràcies als esforços i sacrificis del
nostre equip, que és el nostre motor, i del
Consell Directiu. Cal que ens doneu suport
de tota mena, ja que –us ho garantim– el
que treballarem l’any 2013 és tant o més
que el que us presentem en aquesta memòria. Us ho asseguro, no us defraudarem!
Gràcies per tot a tots vosaltres.

Eduard Sagarra i Trias
President de l’ANUE
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50è ANIVERSARI DE L’ANUE
Guardó
CONCESIÓ DE LA CREU DE SANT JORDI
Data: 10 d’abril.
LLoc: Palau de la Generalitat.

La Generalitat de Catalunya va aprovar el dimarts 10 d’abril atorgar la Creu de Sant Jordi
a l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, entre altres 14 entitats i 25 personalitats.
El guardó es concedeix en reconeixement a
la defensa i a la promoció dels drets humans
que són a la base de les activitats de l’ANUE,
d’acord amb els ideals de l’ONU. Vincle entre
aquesta organització i la societat, inicialment
va denunciar davant dels fòrums internacionals la repressió de les llibertats democràtiques
que exercia el franquisme. L’any 2012 ANUE
va commemorar el seu cinquantè aniversari.
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona
per part de la Generalitat de Catalunya. La
distinció es va crear el 1981 amb la finalitat
de distingir les persones naturals o jurídiques
que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis
destacats a Catalunya. Qualsevol ciutadà,
grup de ciutadans o entitat pot demanar
que s’atorgui aquest guardó a alguna persona, ja sigui física o jurídica.

La crisis de valors
i escenaris de solucions
QUIN MÓN VOLEM?
Data: 12 de novembre
Lloc: Casa de la Seda de Barcelona.
Participants: més de 300 persones.

L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya va celebrar el 12 de novembre els seus 50
anys d’existència amb una jornada ben especial. Sota el títol Quin món volem?, diferents
personalitats en representació del diferents
àmbits que configuren la nostra societat van
aportar les seves reflexions sobre el món en el

qual vivim, debatent i expressant els seus punts
de vista tant sobre la crisi de valors d’avui dia,
com sobre els possibles escenaris de solució.
La jornada, que comptava amb el suport de
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i
la Diputació de Barcelona, es va celebrar a la
Casa de la Seda i va estar marcada per l’alt
nivell dels ponents convidats. Per evidenciar-ho, la conferència inaugural va ser a càrrec
del diplomàtic català i ex subsecretari general
de les Nacions Unides, Francesc Vendrell, que
va relatar amb detall, gràcies a la seva àmplia
experiència internacional, l’evolució de les
Nacions Unides (també la Unió Europea) fins
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a la situació actual. Després, a la taula rodona principal, es va comptar amb les intervencions de diversos sectors socials: l’acadèmic
i el filosòfic, amb Imma Tubella, rectora de
la Universitat Oberta de Catalunya, i Ramon
Maria Nogués; el de la comunicació, amb el
periodista Màrius Carol, director de Comunicació del Grupo Godó; el de la cultura, amb
Gemma Sendra, vicepresidenta del Consell
Nacional de la Cultura i les Arts; i el de les Organitzacions No Governamentals, amb Jesús
Lizcano, president de Transparència Internacional Espanya. A més, des de les aportacions

del públic també es va poder comptar amb la
veu dels joves i l’esport d’elit, representada
pel jugador de bàsquet del Club Fiatc Joventut de Badalona Nacho Llovet.
Ja en la part final de l’acte, a més de la relatoria dels debats, a càrrec del professor de Dret
Internacional Públic de la Universitat de Barcelona Xavier Fernàndez Pons, la conferència
de cloenda la va realitzar Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundació Cultura de
Pau i ex director general de la UNESCO, el
qual va posar el tancament més reivindicatiu
possible a la jornada.

Exposició

Ola Kleczkowska, Xavier Krauel, Neus Martín Royo, Pilar Millán, Anna Miquel, Glòria
Muñoz, Keiko Ogawa, Miquel Olivares, Alicia
Omedes, Ramon Oriol, Romà Panadès, Perico
Pastor, Josep Maria Riera Aragó, Josep Maria
Sans, Josep Serra Llimona, Lluís Ventós, Albert
Vidal i Miquel Vila. Totes aquestes obres han
passat a formar part del fons d’art de l’ANUE.
L’acte inaugural, a la Sala Parés, va comptar
amb la presència d’Helena Rakosnik, esposa
del president de la Generalitat, Artur Mas;
Joaquim Llimona, director de Cooperació de
l’Ajuntament de Barcelona; Carles Llorens,
director de l’Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolpament, i l’ex conseller d’Economia Francesc Homs, entre d’altres autoritats
i un gran nombre d’amics i socis de l’ANUE.

Data: 29 d’octubre.
Lloc: Sala Parés de Barcelona.

Amb motiu dels 50 anys l’ANUE va organitzar
una exposició col·lectiva de pintura, escultura
i fotografia. L’exposició va ser possible gràcies
a les generoses aportacions de diversos artistes i la coordinació de la Sala Parés i la Galería
Jordi Barnadas.
Els artistes participants han estat Eduard Alemany, Pau Alemany, Francesc Artigau, Carles
Bros, Àlex Balaguer, Simó Busom, Montse
Campins, Miquel Casanelles, Manel Castro,
Madola Domingo, Rosa Feliu Atienza, Carme Galofré, Santi Garcés, Margarita Gil Granero, Màrius Gómez, Julián Grau Santos,

Música per a un aniversari
CONCERT DELS 50 ANYS
Data: 24 de novembre.
Lloc: Palau de la Música.

Amb motiu del 50è aniversari de l’ANUE, vam
celebrar al Palau de la Música, dins dels Concerts Simfònics al Palau, un concert el dia 24
de novembre. L’orquestra Simfònica del Vallès
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i el Cor de Cambra del Palau de la Música van
interpretar Le tambeau de Couperin, de Maurice Ravel, i el Rèquiem de Llums, de Fauré.
Ens van acompanyar Carles Llorens, director de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament; Octavi de la Varga, de
la Diputació de Barcelona; Mark Jeffrey, de
l’Oficina de la Comissió Europea a Barcelona,
i amics i socis de l’ANUE.
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C’MUN 2012
L’ONU dels Joves
VII EDICIÓ DEL C’MUN, THE MODEL UNITED NATIONS OF BARCELONA 2012
Data: 2 al 5 de maig.
Lloc: CosmoCaixa (Barcelona).
Participants: 310 estudiants de tot el món.

En el mes de maig i durant quatre dies, 310
universitaris de 39 nacionalitats provinents
de 67 universitats de tot el món van debatre
alguns dels temes més importants de l’agenda internacional de l’ONU en les sessions del
C’MUN 2012, the Model United Nations of
Barcelona. El solemne acte inaugural va tenir lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona i les sessions de treball, així com la
cerimònia de cloenda, es van desenvolupar a
les instal·lacions del CosmoCaixa. Com és habitual, la simulació va comptar amb el suport
d’institucions governamentals com la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona i el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació i la Comissió Europea.
En aquesta edició els temes de debat van ser:
La responsabilitat de protegir (Consell de Seguretat), La Reforma de les Nacions Unides
(Assemblea General), La protecció del dret
a la llibertat d’associació i expressió (Consell
de Drets Humans), Superar la crisi amb una
governança mundial (ECOSOC), Rio+20 i el
futur de l’energia nuclear (Comitè de Medi
ambient) i Crims de guerra de l’OTAN a Líbia
(Cort Penal Internacional).
Com és sabut, el C’MUN és un dels més
importants fòrums internacionals de simulació del funcionament de les Nacions Unides
d’aquestes característiques que se celebren
arreu. Per uns dies, Barcelona és el referent
mundial dels punts de vista que, a partir de
la reflexió, el debat i la votació, tenen els futurs diplomàtics i gestors de la geoestratègia
internacional sobre importants qüestions de
l’agenda de l’ONU. Les conclusions dels de-

bats s’envien a les Nacions Unides “reals”
perquè es tingui en consideració sobre el que
pensen els joves de tot el món.
Els MUN, d’origen anglosaxó, són una pràctica cada cop més habitual i estesa arreu.
Més de 200.000 estudiants de secundària i
universitaris a tot el món hi participen cada
any. Molts líders mundials han participat en
Models durant les seves carreres o inicis professionals. Actualment es realitzen MUN en
uns 40 països. Les simulacions són adaptables
a qualsevol escala (classe, escola, regió, a nivell nacional o internacional).
Participar en un MUN és una experiència
d’aprenentatge inoblidable. No només implica la gent jove en l’estudi i debat de temes
globals, cooperació i solidaritat entre els pobles sinó que també estimula el desenvolupament d’habilitats útils a les seves vides. Els
MUN augmenten la capacitat dels estudiants
per a participar en la solució de problemes,
habilitats d’investigació i comunicació, pràctica de l’anglès (tot es fa en anglès), oratòria,
i l’oportunitat de conèixer gent de diferents
cultures i procedències.
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PREMI PER LA PAU
Casal dels Infants
XXXIII Premi per la Pau
Data: 24 d’octubre.
Lloc de lliurament: Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona.

El Casal dels Infants ha estat guardonat amb el
XXXIII Premi per la Pau. El Casal és una ONG
que des de fa 30 anys ofereix alternatives reals
i duradores en la qualitat de vida dels infants,
joves i famílies en situació de risc d’exclusió i
les comunitats on viuen. Treballa activament a
diferents barris de Barcelona, especialment el
Raval, però també actua en altres barris com
el Besòs, La Mina de Sant Adrià de Besòs, Sant
Roc de Badalona, i Fondo de Santa Coloma i a
Salt (Girona) i més recentment a Tànger.
L’ANUE vol destacar el treball que el Casal
dels Infants desenvolupa mitjançant recursos
educatius atenent col·lectius específics que requereixen respostes adaptades. Entre els seus
projectes destaquen espais de suport a famílies, recursos i oportunitats d’inserció laboral,
espais materno-infantils o treball conjunt amb
les escoles per a la inclusió social, entre d’altres.
L’any 1980, l’Associació per a les Nacions Unides va instaurar aquest Premi per tal de donar
reconeixement a una obra individual o collectiva, una trajectòria personal o d’una entitat
que propagui i enalteixi la solució pacífica de
conflictes en l’esperit dels propòsits i principis
de les Nacions Unides, la defensa dels drets
humans i les llibertats fonamentals.
Cada any, el 24 d’octubre, Dia de les Nacions
Unides, l’ANUE proclama el guanyador del
Premi per la Pau, que té el suport de la Diputació de Barcelona. Entre els premiats cal destacar personalitats com Joaquín Ruiz-Giménez,
Ernesto Cardenal, Antoni Tàpies, Olof Palme,
Nelson Mandela, Raúl Silva Henríquez, Mikhaïl
Gorbatxov, José María Mendiluce, Pere Casaldàliga, Hans Blix, Miriam Makeba y Stéphane
Hessel, o entitats com Justícia i Pau, Metges
Sense Fronteres, Comunitat de Sant Egidi, Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria i
l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
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El lliurament del premi va tenir lloc el dia 19 de
febrer de 2013 en un acte solemne al Saló de
Cent de l’Ajuntament de Barcelona. La sessió
va estar presidida pel primer tinent d’alcalde,
Joaquim Forn, el qual va posar el Casal dels Infants com a exemple de com les persones s’organitzen d’acord amb els valors de la justícia i
la solidaritat, en la seva lluita contra l’exclusió
social. Forn va destacar la llarga trajectòria tant
del Casal com de l’ANUE (més de 30 i 50 anys,
respectivament), agraïnt i animant a seguir la
seva tasca, que no té preu i és tan positiva per
a la societat. En aquest mateix sentit es va expressar Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona, que va destacar la necessitat de col·laboració entre governs i entitats
ciutadanes en la defensa dels valors universals.
Per la seva part, Eduard Sagarra, president de
l’ANUE, va destacar aquest guardó com una
reflexió sobre la pau i els que la fan possible
des de les seves diferents ocupacions o en el
desenvolupament de les seves vides personals
o professionals.
En rebre El guardó, Roser Rosell, vicepresidenta del Casal dels Infants, va fer una emotiva defensa de la tasca per trencar el cercle
de la pobresa, per tal que aquesta no sigui
hereditària, i que tothom tingui el màxim
d’oportunitats. Ja que qualsevol infant pot
sortir endavant de manera autònoma si rep
l’estímul i suport adequat, i si és responsable
i protagonista del procés.
Per últim, una representació dels infants del
Casal van explicar la seva experiència personal per després fer un mosaic amb els valors
que representa l’entitat.

Memòria 2012

JORNADES I CURSOS
Les inquietuds i temences
dels europeus, a debat
QUINS CANVIS S’ESTAN PRODUINT
EN LA UNIÓ EUROPEA? QUINES SÓN
LES PERSPECTIVES PEL 2012?
Data: 31 de gener.
Lloc: CaixaFòrum (Barcelona).

Més de 150 persones van assistir a la taula
rodona sobre la Unió Europea que va organitzar l’ANUE el 31 de gener al centre cultural
CaixaForum de Barcelona amb el títol Quins

Protegint els drets humans
VIII EDICIÓ DEL CURS ‘LA PROTECCIÓ
DELS DRETS HUMANS AL SISTEMA
DE NACIONS UNIDES’
Data: 16 al 25 d’abril.
Lloc: Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Grups de treball: igualtat de gènere i desenvolupament.
Participants: 35 estudiants.

Del 16 al 25 d’abril a la seu del Col·legi d’Advocats de Barcelona, l’ANUE va realitzar la 8a
edició del curs La protecció dels drets humans
al sistema de Nacions Unides, que al llarg de
sis sessions va tractar diverses qüestions de
procediments i organitzacions en relació amb
el funcionament dels mecanismes de protecció dels drets humans.
Pel seu contingut, cadascuna de les sessions
va estar dotada d’un caràcter eminentment
pràctic, per la qual cosa les presentacions van

canvis s’estan produint en la Unió Europea?
Quines són les perspectives pel 2012?
Eduard Sagarra, president de l’ANUE, i Jaume
Lanaspa, director executiu de l’Obra Social la
Caixa, van presentar l’acte, que va comptar
amb la participació de Germà Bel, catedràtic
d’Economia de la Universitat de Barcelona
i investigador d’ICREA-Acadèmia; Francisco Fonseca, director de la representació a
Espanya de la Comissió Europea, i Joaquim
Llimona, director de Relacions Internacionals
i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona.

estar a càrrec d’experts nacionals i internacionals que tenen una reconeguda trajectòria
professional al camp dels drets humans, tant
en el sistema de les Nacions Unides com en
l’àmbit acadèmic o les ONG. D’aquest manera es pretén oferir als participants l’oportunitat de conèixer de primera mà el sistema i les
possibilitats reals d’interactuar-hi. En aquesta
edició van participar més de 30 alumnes.
Aquest curs s’emmarca, amb un caràcter general, dins de l’impuls que des de l’Organització de les Nacions Unides ha rebut l’educació
pels drets humans, amb la proclamació d’un
Programa Mundial en la matèria des de desembre de 2004. L’Associació considera que
per protegir i promoure els drets humans no
és suficient amb el seu coneixement des de
la perspectiva substantiva, sinó que a més cal
disposar d’informació sobre els mecanismes
existents per fer efectiu el seu compliment.
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Tan sols així serà possible utilitzar-los de la
forma més convenient segons les circumstàncies de cada cas per poder garantir que es
respectin.
Els Drets Humans són el pilar fonamental de
la tasca de l’ONU, així com de l’ANUE. Amb
la intenció de donar-los a conèixer al 2005,

Les sinergies entre l’ONU
i la Unió Europea
X JORNADES SOBRE LA REFORMA DE LES
NACIONS UNIDES
Data: 22 al 24 d’octubre.
Lloc: Facultat de Dret i Economia de la Universitat
de Lleida.

La delegació de l’ANUE a Lleida i la Universitat de Lleida van organitzar les X Jornades
sobre la reforma de les Nacions Unides que,
amb el lema La contribució de les Nacions
Unides i de la Unió Europea a la resolució
dels conflictes actuals, van tenir lloc els dies
22 al 24 d’octubre a la Facultat de Dret i
Economia de Lleida.
Aprofitant l’experiència adquirida amb les
precedents edicions, així com el fet que re-

L’orientació sexual i la identitat
de gènere com a drets humans
LA PROTECCIÓ DEL CIUTADÀ DAVANT
DELICTES I CONDUCTES D’ODI
I DISCRIMINACIÓ
Data: del 5 al 9 de novembre.
Lloc: Col·legi d’Advocats de Barcelona.

L’any 2011 l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides pels Drets Humans va fer un informe
sobre lleis i pràctiques discriminatòries i actes
de violència comesos contra persones per la
seva orientació sexual i identitat de gènere.
Aquest estudi volia documentar la normativa
internacional de drets humans que podia ser
aplicada per posar fi a la violència i a les violacions connexes dels drets humans motivades
per l’orientació sexual i la identitat de gènere. Aquest va ser el tema desenvolupat en el
curs La protecció del ciutadà davant delictes i
conductes d’odi i discriminació que es va im14

l’ANUE va començar la realització del curs La
protecció de Drets Humans al sistema de les
Nacions Unides. Degut a l’èxit d’assistència i
participació, el 2012 va arribar a la seva vuitena edició amb la participació de reconegudes
persones del món acadèmic, organitzatiu i de
la societat civil.

centment la Generalitat ha reconegut el Grup
de Recerca sobre la reforma de les Nacions
Unides com a grup consolidat, els objectius
d’aquestes Jornades eren analitzar la contribució de les Nacions Unides i de la Unió Europea a la resolució de conflictes actuals. Les
sessions pretenien al mateix temps proporcionar un fòrum de debat obert a la comunitat
universitària i extrauniversitària sobre aquest
tema, procurant donar la mateixa difusió tant
al si de la Universitat de Lleida, com a nivell
de la ciutat i col·lectius interessats en el tema.
A la sessió inaugural es va presentar el Centre d’Excel·lència Europea Jean Monnet i el
llibre La Unión Europea y el Mediterráneo.
De los primeros Acuerdos a la Primavera
Àrabe, de Blanc Altemir, president de la Delegació de l’ANUE a Lleida.

partir entre els dies 5 a 9 de novembre a la
seu del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb
el suport de la Regidoria de Drets Civils de
l’Ajuntament de Barcelona. Hi van participar
més de 25 persones, entre els quals jutges,
advocats, membres dels cossos de seguretat,
ONG, etcètera.
Nicolás Marugán, director del Observatorio
Español del Racismo y la Xenofobia va exposar els mecanismes de protecció a nivell estatal i Rafael Calderón va explicar la reforma
del codi penal. Els mecanismes de protecció
a Catalunya van ser tractats per Guadalupe
Pulido, directora de l’Oficina de No Discriminació; pel fiscal Miguel Àngel Aguilar, de la
Fiscalía Provincial de Barcelona per a Delictes
de Discriminació i Xenofòbia; per l’intendent
Rocío Rubio; per Alba Cuevas, directora de
SOS Racisme, i Emilio Ruiz, president del
Casal Lambda. La professora de la UB Rosa
Ana Alija i Carmen Quesada, professora de la
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UNED, van tractar els temes dels marcs legals
i mecanismes internacionals.
Des de l’Associació es considera que per
protegir i promoure els drets humans no és
suficient amb el seu coneixement des de la
perspectiva substantiva, sinó que a més cal

disposar d’informació sobre els mecanismes
existents per fer efectiu el seu compliment.
Tan sols així serà possible utilitzar-los de la
forma més convenient segons les circumstàncies de cada cas per poder garantir que es
respectin els drets humans.

CAMPANYES
La pau a través de l’art
TALLERS DE LA SETMANA DE LA PAU
I LA NO VIOLÈNCIA A LES ESCOLES
Data: del 30 de gener al 3 de febrer.
Llocs: Caixaforum de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Madrid i Palma de Mallorca.

Com a forma de contribuir a la tasca de
l’educació en valors que puguin reforçar la
convivència de nenes i nens entre 8 a 12
anys en una cultura de pau dinàmica i efectiva, l’ANUE va organitzar conjuntament amb
“l’Obra Social la Caixa” el projecte La Pau a
través de l’art, un projecte en el qual les nenes i nens van ser els protagonistes d’aquest
aprenentatge mitjançant l’art en totes les
seves expressions: música, plàstica i lletres,
jugant, divertint-se, manifestant-se, i participant en activitats que promouen la vida,
la cooperació, la solidaritat, l’esperança, el
compromís pel canvi i la millora de les seves
vides i la dels altres. Una visió de la cultura
de pau que és única per la seva dimensió
global i completa.
El projecte es va desenvolupar a través de la
realització de tres tallers: Sona la Pau, escolteu!, Els mil colors de la Pau, i Conte explicat,

la Pau ha començat!, durant la setmana de
la Pau i la no violència a les escoles del 30
de gener al 3 de febrer de 2012 i que també
commemora la mort de Mahatma Ghandi.
Els tallers es van realitzar amb un èxit de participació a Barcelona en els espais de Fundació
La Caixa i també en els diferents espais que hi
ha a Catalunya, Palma de Mallorca i Madrid.
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Presència de l’ONU a 23 ciutats
DIA DE LES NACIONS UNIDES
Data: 24 d’octubre.
Llocs: institucions estatals, ajuntaments i entitats.

Com l’any passat, l’ANUE va posar en marxa
la campanya Celebrem el dia de les Nacions
Unides, convidant a totes les comunitats autònomes, ajuntaments i altres institucions
estatals que el 24 d’octubre fessin onejar la
bandera de l’organització mundial, acompanyada d’un pòster informatiu explicant què
són les Nacions Unides i l’efemèride del dia.
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
Castella-la Manxa, la Junta d’Extremadura, el
Col·legi d’Advocats de Barcelona i els ajuntaments de Barcelona, Mataró, Castelldefels,

20.857 euros per a 14 escoles
del Congo Kinshasa
X OLIMPÍADA SOLIDÀRIA D’ESTUDI
A CATALUNYA
Dates: 5 de novembre al 5 de setembre.
Llocs: biblioteques, entitats, col·legis, instituts, sales
d’estudi i clubs a 14 ciutats catalanes.

Aquest any s’ha realitzat la X edició de l’Olimpíada Solidària d’Estudi, projecte de cooperació internacional basat en la iniciativa de
l’ONG Coopera i que a Catalunya organitza
l’ANUE, sent aquesta la nostra quarta edició.
Així, les hores solidàries es destinaran a la República Democràtica del Congo, a la regió del
Kivu Sud, per a la reconstrucció i consolidació
de 14 escoles de l’Axe Murhanga. Durant un
mes, del 5 de novembre al 5 de desembre, 52
sales d’arreu de Catalunya han transformat
les hores d’estudi, i per tant, l’esforç de milers
d’estudiants que hi participen en diners gràcies als patrocinadors de l’activitat (per mitjà
del mecanisme 1 hora d’estudi = 1 €).
Segons les dades globals dels 12 països parti-
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Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Saragossa,
Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de
Llobregat, Santander, Palma de Mallorca,
Esplugues de Llobregat, Manlleu, VitòriaGasteiz, Valladolid, Lleida, Tarragona, Girona
i Sant Feliu de Llobregat.

cipants, s’han aconseguit 595.504,50 hores/
euros, per mitjà de més de 71.900 estudiants
solidaris i 388 sales. D’altra banda, a nivell espanyol s’han sumat 291.828 hores solidàries,
amb l’esforç de més de 27.400 participants i
242 sales.
A nivell català, s’ha assolit la xifra de més de
20.857 hores d’estudi, és a dir, 20.857 euros
que aniran destinats a l’antic Zaire. Per tant,
queda palesa, un any més, la solidaritat de les
52 sales solidàries i 3.654 participants d’arreu
del territori català, que han participat i han
fet possible l’Olimpíada Solidària d’Estudi a
Catalunya. A més, s’ha demostrat l’enorme
capacitat de mobilització i participació de les
diverses universitats, biblioteques i sales nocturnes d’estudi, clubs i associacions familiars,
escoles, instituts, col·legis majors i residències universitàries, que han aportat tots junts
el seu granet de sorra per ajudar els nens i
nenes i professors del país en vies de desenvolupament.
D’aquesta manera, des de l’ANUE s’ha aconseguit un any més poder dur a terme el pro-
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jecte de cooperació internacional, emmarcat
dins dels Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni, per aconseguir una educació primària universal i, per tant, ajudar a la sensibilització, coordinació i donar visibilitat a la

societat civil catalana.
L’ANUE es va encarregar també de l’organització de la roda de premsa de cloenda de
l’Olimpíada al Palau Olímpic de Badalona, seu
del Club Joventut de Badalona.

EXPOSICIÓ
L’ANUE amb l’esport
ESPORT PER AL DESENVOLUPAMENT I LA PAU
Data: tot l’any.
Llocs: biblioteques de la Diputació de Barcelona, Ajuntament de Mediona.

L’esport ofereix un marc ideal per adquirir aptituds com la disciplina, la confiança en un mateix i qualitats com la d’animador, a
més d’ensenyar principis fonamentals com són la tolerància, la cooperació i el respecte. L’esport implica participació, és un fenomen
d’inclusió i ciutadania i uneix les persones i els col·lectius socials. El
món de l’esport constitueix un col·laborador natural del sistema de
les Nacions Unides.
L’exposició, que va ser presentada per primera vegada l’any 2010 a la seu del Museu Olímpic
i de l’Esport de Barcelona, l’any 2012 va estar exposada a la xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i a l’Ajuntament de Mediona. 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!

COL·LABORACIÓ AMB ALTRES
ENTITATS
Els estrangers i la vida familiar
EL DERECHO DE LOS EXTRANJEROS
A VIVIR EN FAMILIA EN ESPAÑA
Data: 16 de maig.
Lloc: Col·legi d’Advocats de Barcelona.

El dia 16 de maig es va presentar al Col·legi
d’Advocats de Barcelona l’Informe El derecho
de los extranjeros a vivir en familia en España,
elaborat conjuntament per l’ANUE i l’Associació Salut i Família. Es tracta d’un document

molt pràctic que explica de manera pedagògica no només la normativa nacional i internacional, sinó també tots els procediments. Eduard Sagarra, president de l’ANUE, va fer una
introducció al tema fent referència a la relació
entre valors i normes. Per la seva banda Laia
Costa, del Programa Brúixola de Salut i Família, va donar una visió general de l’informe, explicant les principals dificultats en temes com
el reagrupament familiar, el matrimoni, o el
divorci i separació. Finalment, Elvira Méndez,
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directora general de Salut i Família, va parlar
de l’impacte psicosocial d’aquestes dificultats

en les famílies estrangeres, especialment els
menors, el col·lectiu més vulnerable.

Dret a l’assistència sanitària pública

ma de l’assistència sanitària a Espanya sobre
la cobertura pública i universal. L’informe va
ser una resposta al decret-llei 16/2012 del
20 d’abril i que va entrar en vigor el mes de
setembre. Les consideracions recollides en
aquest informe van adquirir una especial
rellevància en l’àmbit del Sistema Nacional
de Salut, especialment en les conseqüències
que aquesta reforma va suposar pels usuaris.

IMPACTE DE LA REFORMA DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A ESPANYA SOBRE
LA COBERTURA PÚBLICA I UNIVERSAL
(INFORME)
L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya i l’Associació Salut i Família van elaborar
conjuntament l’informe Impacte de la refor-

L’infant com a subjecte de drets
davant del Comitè de l’ONU
CONFERÈNCIA SOBRE EL III PROTOCOL DE
LA CONVENCIÓ DELS DRETS DE L’INFANT
Data: 9 juliol.
Lloc: Col·legi d’Advocats de Barcelona.

El 9 de juliol, en col·laboració amb el Col·legi
d’Advocats de Barcelona, va tenir lloc la conferència III Protocol de la Convenció dels Drets de
l’Infant i la situació de l’infant com a subjecte
de drets davant del Comitè de les Nacions Uni-

Col·laboració amb el Col·legi
d’Advocats
CESSIÓ DE LLIBRES DE DRETS HUMANS
I PAU
Data: 19 de setembre.
Lloc: Col·legi d’Advocats de Barcelona.

El dimecres 19 de setembre, coincidint amb
el Dia Internacional de la Pau, va tenir lloc
l’acte formal d’inauguració de la Sala de
Dret Penal Internacional, Drets Humans i
Dret de la Pau (DPI/DDHH/PAU) de la Biblioteca del Col·legi d’Advocats de Barcelona,
amb la col·laboració de l’Associació per a les
Nacions Unides a Espanya, que hi ha cedit
publicacions d’aquestes temàtiques. L’acte va ser presidit pel vicedegà del Col·legi,
Eudald Vendrell, i pel president de l’ANUE,
Eduard Sagarra.
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des. Eduard Sagarra i Trias, president de l’ANUE
va fer la presentació de l’acte, que va comptar
amb la participació com a ponents de Jorge
Cardona Llorens, membre del Comitè de Drets
dels Infants de les Nacions Unides i catedràtic
de Dret Internacional Públic de la Universitat de
València, i de Xavier Pons Rafols, vicepresident
de l’Associació per a les Nacions Unides, catedràtic de Dret Internacional Públic de la UB. Va
moderar l’acte Xavier Campà Ferrer, president
de la Secció de Dret de la Infància i l’Adolescència del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
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Contra la corrupció i el frau
ACTE D’ADHESIÓ AL PACTE MUNDIAL
DE NACIONS UNIDES
Data: 5 de desembre.
Lloc: Palau Reial de Barcelona.

Coincidint amb la commemoració del Dia
Internacional Contra la Corrupció, l’Oficina
Antifrau de Catalunya, la Red Pacto Mundial España, i l’ANUE han impulsat un acte
d’adhesió al Pacte Mundial de les Nacions
Unides, que es va celebrar el 5 de desembre
al Palau Reial de Pedralbes a Barcelona. El
Pacte Mundial demana a les empreses que
facin seus, recolzin i portin a la pràctica deu
principis fonamentals (veure www.un.org/
es/globalcompact/). La participació en el
Pacte Mundial implica un compromís visible dels agents privats amb la integritat i la
responsabilitat social i especialment amb la
lluita contra la corrupció i el suborn.

L’acte d’adhesió va estar presidit per Daniel
de Alfonso, director de l’Oficina Antifrau;
Àngel Pes, president de la Red Española del
Pacto Mundial, i Xavier Pons Rafols, vicepresident de l’ANUE. També es va comptar amb
la participació dels màxims representants de
les principals empreses i sindicats, els collegis professionals i el gruix d’entitats socials. (Text íntegre a www.anue.org Comunicacions-Activitats febrer 2012.)

PARTICIPACIÓ EN ALTRES
ACTIVITATS
Col·laboració amb els MUN

l’ANUE es van enviar dos participants, Pau Petit i
Brenda Calafell, que van representar el C’MUN.

LONDON INTERNATIONAL MODEL
UNITED NATIONS (LIMUN 2012)
Data: 10 al 12 febrer.
Lloc: Londres.

El London International Model United Nations és
el més gran model dels que es celebren a Europa. Aquest any van participar 1.300 estudiants
d’arreu del món que es van reunir del 10 al 12
de febrer per debatre i aportar noves idees amb
la finalitat de millorar l’agenda global. Des de

GLOBAL CLASSROOMS CANTÀBRIA
(GCC 2012)
Data: 15 de febrer.
Lloc: Santander.

L’ANUE ha iniciat una col·laboració amb la Fundación Botín, responsables del Global Classrooms Cantabria (GCC). Aquesta col·laboració
d’assessorament, deguda a l’experiència acu-
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mulada per l’ANUE en l’organització de les diferents edicions del C’MUN, ha començat amb
motiu de la quarta edició del GCC, celebrada el

15 de febrer a la seu de la fundació a Santander. Hi van participar 22 delegats procedents de
13 instituts bilingües de Cantàbria.

LA COOPERACIÓ I ELS DRETS HUMANS
COM A ENFOCAMENT TRANSVERSAL

sidencia, va celebrar el dia 28 de febrer la
jornada La Cooperació i els Drets Humans
com a enfocament transversal. Àngels Mataró va fer la presentació de la jornada amb
Jesús Manuel García Aldaz, secretari d’Estat
de Cooperació Internacional i per Iberoamèrica, i una ponència sobre el tema.

Data: 28 de febrer.
Lloc: Conversatorio de la Segib, Madrid.

La Federación Española de Asociaciones de
Defensa y promoción de los Derechos Humanos, de la qual l’ANUE ostenta la vicepre-

ELS DRETS HUMANS CONTRA
LA DISCRIMINACIÓ
Dates: 23 i 24 d’octubre.
Lloc: Sala d’actes de la Direcció General de Migracions (Ministeri de Treball i Seguretat Social).

La Federación Española de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de la qual és membre l’ANUE, va

EMPRENEDORIA SOSTENIBLE, PRESENT
I FUTUR D’UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE
Data: 4 de desembre.
Lloc: EADA

Organitzat per la Red Pacto Mundial España
i l’Escola de Negocis EADA, Xavier Guerrero,
adjunt a direcció de l’ANUE, va participar en
la taula sobre Emprenedoria sostenible, present i futur d’una economía sostenible, que
es va celebrar el dia 4 de desembre a la seu
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celebrar els dies 23 i 24 d’octubre la jornada Els drets humans contra la discriminació, amb el suport del Ministeri de Treball
i Seguretat Social i El Fons Europeu per a
la Integració. Eduard Sagarra, president de
l’ANUE, va impartir la conferència Drets Humans i immigració, conceptes compatibles
en un món globalitzat.

d’EADA. La sessió, moderada per Ignasi Fainé, del Comitè executiu de la Red Española
del Pacto Mundial, va comptar amb la conferència de Joaquim Garralda del Foro de
Responsabilidad Empresarial de Emprendedores, i d’Elisabet Garriga d’EADA. Les diverses entitats convidades vam debatre sobre la
qüestió de l’impacte social afegit a l’impacte
econòmic i les seves implicacions mútues de
cara a una economia sostenible.
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EL DESPATX D’ADVOCATS I LA DEFENSA
INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
Data: 10 de desembre.
Lloc: Col·legi d’Advocats de Barcelona.

El Col·legi d’Advocats de Barcelona va celebrar el dia 10 de desembre, amb motiu del
Dia Internacional dels Drets Humans, una
conferència amb experts nacionals i internacionals sobre el funcionament i jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Els ponents van explicar que aquells despatxos que volen orientar la seva pràctica professional a l’àmbit internacional trobaran a
les institucions internacionals de defensa dels

drets humans i, singularment, al Tribunal Europeu de Drets Humans, un àmbit especialment indicat per conciliar el que és l’essència
de la seva professió, és a dir, la defensa del
dret a la tutela judicial efectiva i les seves garanties (la “primera oficina de defensa dels
drets humans és el despatx d’advocats”), així
com la projecció d’aquesta pràctica més enllà
de seva jurisdicció. Eduard Sagarra, president
de l’ANUE va impartir la conferència Anàlisi
de la Jurisprudència relativa als articles 11 i
14 del Conveni Europeu de Drets Humans
sobre la llibertat de reunió i associació i la
prohibició de discriminació.

COMUNICATS ANUE
Les Nacions Unides i Síria:
idea i realitat
COMUNICAT DE L’ANUE SOBRE EL FRACÀS
DEL CONSELL DE SEGURETAT SOBRE SÍRIA
Data: 6 de febrer.
Lloc: Barcelona.

En un comunicat fet públic el dia 6 de febrer, l’ANUE lamenta que el veto de Rússia i
Xina al Consell de Seguretat hagi bloquejat,
entre d’altres coses, una severa condemna

Les polítiques per fer front
a la crisi econòmica i els propòsits
i principis de les Nacions Unides
DECLARACIÓ DE L’ANUE SOBRE LA CRISI
ECONÒMICA
Data: 25 de maig.
Lloc: Barcelona.

El dia 25 de maig el Consell Directiu de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya
(a instàncies de l’Assemblea general de socis), va fer públic un comunicat expressant
la seva “profunda” preocupació es seves
inquietuds per les conseqüències de la greu
crisi econòmica desencadenada l’any 2008
i la recessió que actualment pateixen diversos països, entre els quals Espanya, i la seva

Palestina, Nacions Unides i el pla B
DECLARACIÓ D’ANUE SOBRE LA SITUACIÓ
DE PALESTINA
Data: 25 de setembre.
Lloc: Barcelona.

per part de les Nacions Unides de les violacions massives dels drets humans que s’estan cometent a Síria. El comunicat acaba
formulant que, “atenent l’actual situació
de Síria, és necessari i urgent adoptar totes
les mesures necessàries perquè le resolucions del Consell de Drets Humans siguin
ratificades i implementades plenament pel
Consell de Seguretat, adoptant les mesures
coercitives que siguin convenients.

solidaritat amb les persones que han caigut
o tenen el risc de caure en la pobresa i l’exclusió social. L’ANUE reitera la seva ferma
convicció en els propòsits i principis de les
Nacions Unides, que inclouen la promoció
de condicions de progrés i desenvolupament econòmic i social i el respecte universal
als drets humans civils, polítics, econòmics,
socials i culturals de totes les persones. Així
mateix, reclama la necessitat que les polítiques dutes a terme per fer front a la crisi
econòmica, impulsar una major competitivitat i un desenvolupament sostenible, han
d’inspirar-se en els propòsits i principis de les
Nacions Unides i prioritzar, en qualsevol cas,
la garantia i la promoció dels drets humans
essencials de totes les persones.

Coincidint amb el debat a l’Assemblea General de Nacions Unides sobre la sol·licitud de
Palestina per convertir-se en el 194è membre
de l’organització com a “Estat observador
no membre”, l’ANUE va fer una declaració
sobre les implicacions “de gran transcen21
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dència” si es confirmés el reconeixement de
d’aquest estatus. Entre d’altres conseqüències, augmentaria la pressió sobre els membres del Consell de Seguretat per acceptar
Palestina com un nou membre de ple dret,

suposaria un explícit reconeixement multilateral de la sobirania i la seva consegüent
condició d’Estat i donaria un impuls indirecte
a les propostes que vinculen la creació de dos
estats independents, Israel i Palestina.

En defensa de la justícia

suport als signataris de la carta tot entenent
que les seves preocupacions i peticions al
govern espanyol es vinculen clarament amb
el Projecte final dels Principis Rectors sobre
l’extrema pobresa i els drets humans, presentat per la relatora especial Magdalena
Sepúlveda. Tenint en compte aquests principis rectors, “l’ANUE es fa partícip de la
preocupació exposada pels signataris de la
carta, amb els quals reclamem solucions perquè el nostre sistema judicial pugui seguir
garantint els drets fonamentals en el marc
del nostre Estat constitucional”.

ADHESIÓ ALS PRINCIPIS RECTORS
SOBRE L’EXTREMA POBRESA
I ELS DRETS HUMANS
Data: 20 de desembre.
Lloc: Barcelona.

El dia 20 de desembre l’ANUE es va sumar
a les peticions incloses a la Carta abierta al
presidente del Gobierno: compromiso con
la Justicia que les associacions de jutges i
fiscals van enviar al senyor Mariano Rajoy,
president del govern. Des de l’ANUE es dóna

PUBLICACIONS I ESTUDIS
Una revista sobre el mundo
Des de l’ any 1989, l’Associació
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.
La revista té una distribució temàtica de quatre grans àrees: Nacions
Unides, Drets Humans, Món i Activitats ANUE. Aquesta publicació es presenta en format on line, des de l’any 2010. L’any
2012 es van editar el número 43 i l’especial de C’MUN.

Agenda ONU. 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 de l’any
2012, corresponent al 2010, núm. 11, presentà una diversitat
de temes, tots ells de màxima actualitat, amb la participació de
reconeguts acadèmics i persones que es dediquen al treball de
Nacions Unides.
L’específica orientació de l’Anuari es tradueix en les tres seccions en què està estructurat. Una primera sessió titulada 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 d’aquests estudis són traduïts al català, gallec, euskera,
22
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francès i anglès. En aquesta edició es publicà
l’estudi La visió de les Nacions Unides sobre
la presència d’actors no estatals en les relacions internacionals.
La segona secció Práctica española en
las Naciones Unidas, vol reflectir la posició
espanyola dins els òrgans de les Nacions

Unides i la seva participació en la tasca de
l’Organització: L’examen periòdic universal
en matèria de drets humans i el primer examen sobre Espanya l’any 2010. Per últim,
l’apartat Documentación reprodueix textos
o documents importants sorgits de les Nacions Unides.

El Barri, Territori Socialment Responsable
El Barri, Territori Socialment Responsable és un projecte per
desenvolupar el concepte de Territori Socialment Responsable
aplicat als barris de la ciutat de Barcelona. Va sorgir de l’interès
per posar accent en la interrelació entre les parts i en els beneficis
que pot aportar a la comunitat.
L’ANUE és l’entitat promotora de la iniciativa amb el suport 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 de responsabilitat d’una selecció d’aquestes
empreses i organitzacions, procurant garantir una certa diversitat,
i sempre d’ens molt vinculats al barri. Hem treballat els barris de Sagrada Família, La Ribera,
Gràcia i Sant Antoni. Les fitxes recullen les bones pràctiques de responsabilitat social d’empreses i organitzacions amb la intenció d’afavorir un territori socialment responsable.

COMUNICACIÓ
Web i e-mails
ANUE INFORMA
Al llarg de 2012, l’Associació 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’ANUE ha agilitzat i modernitzat la

Presència a les xarxes socials
COMUNITAT ANUE
L’ANUE segueix ampliant la seva presència a
les xarxes socials més esteses per fer arribar
la seva labor i la de les Nacions Unides a més
gent. A més de la consolidació de la pàgina
de Facebook (https://www.facebook.com/

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 pel 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 més de 600 adreces de correu electrònic
(socis, universitats i acadèmics, entitats, periodistes, ONG, etcètera).

ANUE.UNASpain), que compta amb més de
1.600 seguidors, i on compartim totes les activitats ANUE amb fotos, vídeos i notícies amb
un seguiment força positiu dels nostres fans.
L’Associació també té ja el seu propi canal
de Youtube (http://www.youtube.com/user/
UNASpain) on es poden visionar fins a 22 vídeos sobre algunes de les nostres activitats i
les aparicions de l’ANUE als mitjans de comu23
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nicació, i que ja ha superat les 3.385 visualitzacions.
Per últim, hem creat un compte de Twitter
@ANUE_ONU
(https://twitter.com/ANUE_
UNASpain) per informar de manera breu i
immediata del que esdevé en les Nacions
Unides, així com de les activitats de l’ANUE

en el mateix moment que s’estan realitzant,
fent piulades de resum per cada ponència
en el cas del seminaris i conferències. Així els
nostres seguidors que no poden assistir a l’activitat sí que poden seguir en directe el treball
que estem realitzant. Hem aconseguit amb
902 tweets tenir uns 665 seguidors.

PRESÈNCIA MEDIÀTICA
L’ANUE ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Durant l’any 2012, ANUE ha estat present
als mitjans de comunicació de diverses formes; entrevistes a la ràdio, entrevistes a la
TV i articles a diverses publicacions.
Després de la celebració de la 7a edició del
C’MUN el passat mes de maig, el programa
TotsxTots de COM Ràdio va inaugurar una
nova secció. Cada 15 dies rep el personal i
els experts que fan possible el funcionament
de l’ANUE per parlar de temes relacionats
amb les Nacions Unides.
10 de maig. L’ANUE i el C’MUN
La primera edició va comptar amb la participació d’Àngels Mataró, directora de l’ANUE,
i Raül Jiménez, responsable de comunicació
i joventut, i director del C’MUN.
23 de maig. El dret al reagrupament
familiar
Entorn l’informe elaborat per l’ANUE i l’Associació Salut i Família que exposa la situació actual del dret al reagrupament familiar,
tenint en compte l’impacte psicosocial del
propi reagrupament. Amb Eduard Segarra,
president de l’ANUE i professor titular de
Dret Internacional Públic de la Universitat de
Barcelona, i professor d’ESADE.
6 de juny. Crisi econòmica i drets humans
Entorn la declaració sobre la relació entre crisi
econòmica i els principis de l’ONU. Amb Xavier Fernández Pons, vicepresident de l’ANUE
i professor titular de Dret Internacional Públic
de la Universitat de Barcelona
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20 de juny. Un subsidi perquè els avis
tinguin cura dels néts
Entorn la proposta que va fer fa uns dies a
Barcelona la coordinadora del Programa de
Família de Nacions Unides, Renata Kaczmarska. Ha proposat que s’atorguin subsidis per
aquells avis que cuidin dels seus néts. Amb
Xavier Guerrero, director adjunt de l’ANUE.
28 de novembre. COM Ràdio
Amb motiu del 50è aniversari de l’ANUE,
Eduard Sagarra i Trias, president, va ser entrevistat a COM Ràdio per Alfred Rodríguez
Picó
4 de desembre. RTVE
Amb motiu del 50è aniversari de l’ANUE,
Eduard Sagarra va ser entrevistat per Dolors
Sàrries, a l’espai Els Nadals avançats del programa Entre Hores de RTVE.

ARTICLES PREMSA
¿España podrá obligarse con el Tratado
de estabilidad, coordinación y gobernanza en la Unión Económica y Monetaria? Eduard Sagarra. Revista Cambio Finaciero, abril.
IBI, els béns de l’Església i el Concordat.
Eduard Sagarra. Revista Catalunya Cristiana.
8 de juliol.
Entrevista a Eduard Sagarra i Trias. Revista El gestor. Juliol/setembre.
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50th ANNIVERSARY OF ANUE
AWARD OF THE “CREU DE SANT JORDI” (CROSS OF SAINT GEORGE)
10th April, Palau de la Generalitat (palace of the
government of Catalonia)

On Tuesday the 10th of April, the government
of Catalonia decided to award the Cross of
Saint George to the Associació per a les Nacions
Unides a Espanya, as well as to other 14 institutions and associations, and 25 personalities.
This award is granted as a recognition of actions in defense and promotion of Human
Rights, which is at the basis of all activities of
ANUE, following the ideals of the UN. Acting
as a link between this Organization and society, ANUE reported to international forums
the repression of democratic freedoms executed by the Franco dictatorship. The Association commemorates its 50th anniversary in
this year 2012. The Cross of Saint George is
one of the most important recognitions that
a person or institution can receive from the
Government of Catalonia. This award was
created in 1981 in order to acknowledge the
merits of individuals, associations or institutions that have served the society of Catalonia. Any citizen, group of citizens or institution can propose as candidates for the award
any individual, association or institution.

WHICH WORLD DO WE WANT?
12th November, Casa de la Seda de Barcelona
(Silk House)

ANUE celebrated on the 12th November its
50 years of existence with a very special conference. With the title “Which world do we
want?” different personalities representing
different parts of our society contributed with
their visions about the world where we live.
They expressed and discussed their points of
view both about the crisis of values of today
and the possible solutions.
The conference, organized with the support
of the government of Catalonia, the City
Council and the Council of City Halls of the
province of Barcelona, was celebrated in the
Silk House and all the speeches given by the
participants were of a very high level. The opening lecture was given by the Catalan diplomat and former Assistant Secretary General
of the United Nations, Sr Francesc Vendrell.
From the perspective of his large international experience, he described with detail the
evolution of the United Nations (and also of
the European Union) until the present situa28

tion. Afterwards, representatives of different
social sectors participated in the main round
table: from the academic and philosophical
field, Ms Imma Tubella, rector of the Open
University of Catalonia, and Ramon Maria
Nogués; from the field of communication,
Mr Màrius Carol, director of communication
of the Grupo Godó; from the cultural sector,
Ms Gemma Sendra, vice-president of the National Council of Culture and Arts; and from
the NGO sector, Mr Jesús Lizcano, president
of the Spanish delegation of Transparency
International. From the public we could hear
the voices of the young people and the best
sportsmen at an international level represented by Nacho Llovet, basketball player of the
Club Fiatc Joventut of Badalona.
Finally, the sumary of the discussion was in
charge of Xavier Fernandez Pons, professor
of Public International Right at the University of Barcelona, and the closing ceremony
of Federico Mayor Zaragoza, president of
the Foundation Culture of Peace and former
Director-General of UNESCO, who enfatized
the reivindicative character of the conference.

EXHIBITION
29th October, Sala Parés, Barcelona

On the occasion of its 50th anniversary, ANUE
organized a collective exhibition of paintings,
sculptures, and photography. The exhibition
was possible thanks to the generous contributions of more than 30 famous artists and
the coordination between Sala Parés and Jordi
Barnadas Gallery. The works of art that were
provided became part of the art collection of
ANUE. At the opening ceremony, in Sala Parés, a number of distinguished personalities
were present, including Ms Helena Rakosnik,
wife of the President of the Catalan Government, Mr Artur Mas; Mr Joaquim Llimona,
Director of Cooperation of the City Hall of
Barcelona; Mr Carles Llorens, Director of the
Catalan Agency of Cooperation for Development, and the former Minister of Economy of
the Catalan Government, Mr Francesc Homs,
among other participants and a large number
of members and friends of ANUE.

CONCERT OF THE 50TH ANNIVERSARY
24th November, Palau de la Música Catalana (Catalan Palace of Music)

On the occasion of the 50th anniversary of
ANUE, on the 24th November, we participated in a concert in the Palau de la Música,
organized as part of their programme. The
Orquestra Simfònica del Vallès and the Cor
de Cambra (Chamber Choir) of the Palau de
la Música interpreted Le Tambeau de Cou-
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perin by Maurice Ravel, and Réquiem by
Gabriel Fauré.
We were accompanied by Mr Carles Llorens, Director of the Catalan Agency of
Cooperation for Development; Mr Octavi
de la Varga, representing the the Council
of City Halls of the province of Barcelona;
Mark Jeffrey, from the European Commission office in Barcelona and members and
friends of ANUE.

C’MUN 2012
7th EDITION OF THE C’MUN, THE MODEL UNITED NATIONS OF BARCELONA
2nd to 5th May, CosmoCaixa, Barcelona

In May, and during four days, 310 university
students from 39 countries and 67 different
universities from all over the world discussed
some of the most important issues of the
United Nations international agenda in the
C’MUN 2012, The Model United Nations of
Barcelona. The formal opening ceremony
was held in the Saló de Cent, in the City Hall
of Barcelona, and the working sessions and
the closing ceremony took place in the CosmoCaixa museum. As usual, the simulation
had the support of the governmental institutions, such as the government of Catalonia,
the City Hall of Barcelona and the Council of
City Halls of the province of Barcelona, the
Ministry of Foreign Affairs and Cooperation
of the Spanish government, and the European Commission.
The subjects in this edition were:
The Responsibility to Protect (Security Council), the reform of the United Nations (General Assembly), protection of the right of association and freedom of expression (Human
Rights Council), overcoming the crisis with a
global governance (ECOSOC), Río+20 and
the future of nuclear energy (Committee
on the Environment) and war crimes of the
NATO in Libya (International Criminal Court).
As it is known, the C’MUN is one of the most
important international forums of simulation
of the way the UN works, amongst the several forums of this nature that are held in different countries. For a few days, Barcelona
is the worldwide reference of the points of
view that, from the consideration of matters,
the discussion and vote, the future diplomats
and leaders of the international geostrategy
have about important questions of the UN
agenda. The conclusions of the debates are
sent to the real United Nations so that they
can consider what the young people from all
over the world think.

PEACE PRIZE
33rd PEACE PRIZE
24th October, Saló de Cent of the City Council

“El Casal dels Infants” was awarded with
the 33th Prize for Peace. For 30 years, the
NGO “El Casal dels Infants” has offered real
and long-lasting alternatives to improve the
quality of the lives of children, young people
and families in risk of social exclusion and the
communities where they live. This NGO works
actively in different districts of Barcelona, especially in Raval, and also in others like Besòs,
La Mina de Sant Adrià del Besòs, Sant Roc de
Badalona and Fondo de Santa Coloma, in Salt
(Girona) and more recently in Tangier.
ANUE wants to acknowledge the work developed by “El Casal dels Infants” using educational resources and helping specific sectors of
society that need adapted responses. Their
projects include spaces of support to families,
resources and opportunities of employment,
areas for mother and children or collaboration
with schools for social inclusion.
ANUE created this award in 1980 to recognize an individual or collective work, a personal career or the action of an association
or institution that contributes to the peaceful
solution of conflicts, following the spirit of
the objectives and principles of the United
Nations, the defense of Human Rights and
fundamental freedoms.

CONFERENCES
AND COURSES
WHAT CHANGES ARE HAPPENING IN
THE EUROPEAN UNION? WHAT ARE
THE PERSPECTIVES FOR 2012?
31st January, CaixaForum, Barcelona

More than 150 people attended the Round
Table about the European Union that ANUE
organized on the 31st January in the cultural
centre CaixaForum in Barcelona. The subject
was What changes are happening in the European Union? What are the perspectives
for 2012?
Mr Eduard Sagarra, President of the ANUE,
and Mr Jaume Lanaspa, Executive Director
of “la Caixa” Foundation, presented the
event. The participants were Mr Germà Bel,
professor of Economy at the University of
Barcelona and researcher at the ICREA-Academy; Mr Francisco Fonseca, director of the
representation of the European Commission
in Spain, and Mr Joaquim Llimona, Director
29

Annual Report of Activities 2012

of International Relations and Cooperation of
the City Council of Barcelona.

8th EDITION OF THE COURSE “PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE
UNITED NATIONS SYSTEM”
16th to 25th April, Professional association of
lawyers of Barcelona

From the 16th to the 25th April at the professional association of lawyers of Barcelona,
ANUE organized the 8th edition of the course
“The protection of Human Rights in the United Nations system”, that in six sessions dealt
with the different questions about procedures and organizations in relation with the mechanisms of protection of human rights.
Given the nature of its content, all the sessions were mainly practical. For this reason,
the presentations were by national and international experts with a large professional
experience in the field of human rights, both
at the level of the United Nations system and
the academic sector, or in the field of NGOs.
In this way, the participants had the opportunity to know the system and the real possibilities of interacting with it. In this edition more
than 30 people attended.
ANUE considers that, in order to protect and
promote Human Rights, it is not enough to
know them, it is also necessary to have access
to the information about the existing mechanisms to guarantee them. Only in this way it
will be possible to use them in the most appropriate manner depending on the circumstances of each case and guarantee that they
are respected.

10th CONFERENCE ABOUT THE REFORM
OF THE UNITED NATIONS
22nd to 24th October, Faculty of Law and Economy of the University of Lleida

The delegation of ANUE in Lleida and the University of Lleida organized the 10th Conference about the Reform of the United Nations on
“The contribution of the United Nations and
the European Union to present conflicts”. It
took place at the Faculty of Law and Economy
of the University of Lleida from the 22nd until
the 24th of October.
From the experience of previous editions,
and given the fact that the Generalitat has
recognized the Group of Research about the
reform of the United Nations as a qualified
and competent group, the objective of this
edition was to analyze the contribution of the
United Nations and the European Union to
the resolution of present conflicts. The aim
of the sessions was to provide an open forum
of discussion both at the university and out of
30

the university, making an effort of diffusion
of this matter both at the level of the university and at the level of the city and specific
groups interested.
In the opening ceremony, the Centre for European Excellence Jean Monnet and the book
La Unión Europea y el Mediterráneo. De los
primeros acuerdos a la Primavera Árabe, by Mr
Blanc Altemir, president of the delegation of
ANUE in Lleida, were presented.

THE PROTECTION OF CITIZENS IN RELATION WITH HATE AND DISCRIMINATION CRIMES AND CONDUCTS
5th to 9th November, professional association
of lawyers

In 2011, The High Commissioner for Human
Rights of the United Nations published a report about discriminatory laws and practices
and violent acts committed against persons
because of sexual orientation and gender
identity. This subject was developed in the
course The protection of citizens in relation
with hate and discrimination crimes and conducts, which took place between the 5th
and the 9th of November at the professional association of lawyers of Barcelona with
the support of the department of Civil Rights
of the City Council of Barcelona. More than
25 people attended the course, including
judges, lawyers, members of security forces,
NGOs, and others.
ANUE considers that, in order to protect and
promote Human Rights, it is not enough to
know them, it is also necessary to have access
to the information about the existing mechanisms to guarantee them. Only in this way it
will be possible to use them in the most appropriate manner depending on the circumstances of each case and guarantee that they
are respected.

CAMPAIGNS
WORKSHOPS OF THE WEEK OF PEACE
AND NON VIOLENCE IN SCHOOLS
30th January to 3rd February, CaixaForum in
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Madrid
and Palma de Mallorca

ANUE, together with the foundation of “la
Caixa”, organized the project Peace expressed by art, as a contribution to education in
values that can strengthen the coexistence of
girls and boys between 8 and 12 years old in
a dynamic and effective culture of peace. In
this project, the girls and the boys were the
protagonists of this learning process with the
means of art in all its expressions: music, pain-
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ting and writing, playing, enjoying themselves and expressing themselves, and taking
part in activities that promote life, cooperation, solidarity, hope, and commitment with
the change and improvement of their lives
and the lives of others. This vision of culture
of peace is unique for its global and complete dimension.
The project was organized in three workshops: Listen to the sound of peace; The
thousand colours of peace; and The story
has been told, peace has begun!. All of them
took place in the Week of Peace and Non
Violence in schools from the 30th January
until the 3rd February 2012, which also commemorates the death of Mahatma Ghandi.
There were many participants in all the workshops organized in the centres of “la Caixa”
Foundation in Catalonia, Palma de Mallorca
and Madrid.

DAY OF THE UNITED NATIONS
24th October, national institutions, city halls
and associations

As we did last year, ANUE organized the
campaign Celebremos el día de las Naciones
Unidas (Let us celebrate the United Nations
day) inviting all autonomous communities
(regional governments), city councils and
other national institutions to display in a visible place the flag of the United Nations on
the 24th October, together with a poster of
information explaining what are the United
Nations and the commemoration of the day.
The institutions that gave support to this
campaign in favour of the action of the United Nations included the Parliament of Catalonia, the Xunta de Galicia (Government
of Galicia), the Government of the Balearic
Islands, the Comunidad de Castilla – la Mancha (the government of Castilla – la Mancha), the professional association of lawyers
of Barcelona and the city councils of Barcelona, Mataró, Castelldefels, Sant Boi del
Llobregat, Terrassa, Zaragoza, Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat,
Santander, Palma de Mallorca, Esplugues del
Llobregat, Manlleu, Vitoria-Gasteiz, Valladolid, Lleida, Tarragona, Girona and Sant Feliu
del Llobregat.

10th STUDY AID
5th November to 5th December, in libraries, associations, schools, secondary schools, study rooms
and clubs in 14 Catalan cities

This year the X edition of the Olympiad of volunteer study has taken place. It is a project
of international cooperation based on the
initiative of the NGO Coopera and organized

by ANUE in Catalonia, in its fourth edition.
On this occasion, the effort of the volunteer
hours was given to the region of South Kivu,
in the Democratic Republic of Congo, to rebuild 14 schools of Axe Murhanga. During a
month, from the 5th November until the 5th
December, 52 rooms of all over Catalonia
transformed the hours of study, and therefore the effort of thousands of students, in
money thanks to the sponsors of the activity
(1 hour of study = 1 euro).
According to the global data of the 12 countries that participated, 595.504,50 hours /
euros were obtained, by more than 71.900
volunteer students and 388 rooms. In other
parts of Spain they obtained 291.828 volunteer hours, with 27.400 participants and
242 rooms.
In Catalonia there were more than 20.857
hours of study, that is, 20.857 euros that will
go to the former Zaire. Therefore, there was
evidence again this year of the solidarity of
the 52 volunteer rooms and 3.654 participants in all the territory, that took part in the
Olimpiada Solidaria de Estudio en Cataluña
(The Olympiad of Volunteer Study in Catalonia). In this way, ANUE managed to develop
again the project of international cooperation, as part of the Millennium Development
Goals in order to obtain a universal primary
education and, therefore, make a contribution to promote the awareness, coordination
and visibility of Catalan civil society.
ANUE was also responsible for organizing
the press conference in the closing ceremony of the Olympiad in the Palau Olímpic
(Olympic Palace) of Badalona (near Barcelona), the stadium of the basketball Club
Joventut de Badalona.

EXHIBITION
SPORT FOR DEVELOPMENT AND PEACE
The whole year, in libraries of the Council of
City Halls of the province of Barcelona, the City
Hall of Mediona

Sport offers the ideal conditions to develop
competences such as discipline, self-confidence and the qualities of the supporter. Is
also promotes the fundamental principles
of tolerance, cooperation and respect. The
practice of sport involves participation, it
unites citizens from different social groups.
The world of sports constitutes a natural
collaborator of the United Nations system.
The exhibition, which was presented for the
first time in 2010 at the Olympic and Sports
Museum of Barcelona, in 2012 was displa31
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yed in the libraries of the Council of City Halls
of the Province of Barcelona and in the City
Hall of Mediona. It includes the following
posters: Sport and development; Sport, a human right; Green Impact; Universal language;
Mens sana in corpore sano; Sport, a school of
life; The power of sport; The participation of
women; We can do it!

PUBLIC
STATEMENTS
PUBLIC STATEMENT ON THE FAILURE OF
THE SECURITY COUNCIL ABOUT SYRIA
(6th February)
DECLARATION OF ANUE ON THE ECONOMIC CRISIS (25th May)
DECLARATION OF ANUE ABOUT THE SITUATION OF PALESTINE (25th September)
SUPPORT TO THE PRINCIPLES ABOUT EXTREME POVERTY AND HUMAN RIGHTS
(20th December)

PUBLICATIONS
AND STUDIES
A MAGAZINE ABOUT THE WORLD
Since 1989, ANUE produces this magazine
every four months to report about activities
of the United Nations and of the Association,
as well as publish articles that generate a debate about the international agenda. The
support that we receive for our work encourages us to continue with this publication.
It has four areas: the United Nations, Human
Rights, World and activities of ANUE. This
magazine is published on line since 2010. In
2012, we published number 43 and the special issue on the C’MUN.
AGENDA ONU. ANNUAL PUBLICATION
OF THE UNITED NATIONS ASSOCIATION
Agenda ONU is an annual publication that
presents a summary and an analysis of the action of the United Nations. It is distributed in
Spain and Latin America. The issue that was
published in 2012, number 11, presented
several subjects of the international agenda,
with articles written by well known experts
and people related to the United Nations.
32

The specific orientation of the Agenda ONU is
expressed in the three sections of this publication. A first section called Studies, with articles
about the action and the role of the United
Nations in its different fields of work. The abstracts of these studies are translated into Catalan, Galician, Basque, French and English. The
article The vision of the United Nations about
the presence of non state agents in international relations was published in this edition.
The second section, Spanish position in the
United Nations: The universal periodic review
on human rights and the first review on Spain
in 2010. Finally, the section Documentation
reproduces important texts or documents published by the United Nations.

THE DISTRICT, SOCIALLY RESPONSIBLE
TERRITORY
The District, Socially Responsible Territory is
a project to develop the concept of Socially
Responsible Territory in the districts of Barcelona. The origin of this project was the need
to emphasize the relation between the parts
and the benefits that it can provide to the
community.
ANUE has promoted this initiative, with the
support of the department of Civil Rights of
the City Council of Barcelona). Firms and organizations with socially responsible practices
have been identified in different districts of
Barcelona; a selection of these firms and organizations have been introduced in reports
of good practices of responsibility. All these
firms and organizations are very different in
the services they provide and they have all
a strong relation with the district. We have
worked in the districts of Sagrada Família, la
Ribera, Gràcia and Sant Antoni. The reports
include the good practices of social responsibility of firms and organizations in order to
promote a socially responsible territory.

COMMUNICATION
ANUE INFORMA
One of the most important activities that has
been developed by the department of Communication is the production of ANUE informa, a selection of the most important news
of the United Nations that we distribute to
more than 600 email addresses (members,
universities and academics, institutions, associations, journalists, NGOs, and others).
PRESENCE IN SOCIAL NETWORKS
ANUE continues expanding its presence
in the most used social networks in order
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to inform about its work and the work of
the United Nations to as many people as
possible. We also have our page in Facebook (https: / / www.facebook.com/anue.
unaspain), which has more than 1.600 followers, and where we share all the activities of ANUE with photos, videos and news
with a positive reception from all those who
show an interest in following our activities.
ANUE has also its own channel in Youtube
(http:
//www.youtube.com/user/unaspain)
where 22 videos are available about some of
our activities and the interventions of ANUE
in the media. In 2012 there were 3.385 displays.
Finally, we have created an account in Twitter
@ANUE_ONU ( /twitter.com/anue_unaspain)
to inform quickly and briefly of what is happening at the United Nations, as well as the
activities of ANUE as they are taking place.
We tweet summaries of each paper given in
seminars and conferences so that those who
cannot attend a particular event can follow
it as it is happening. We have obtained, with
902 tweets, about 665 followers.
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