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Objectius generals:
L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya 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 su-
port a la tasca desenvolupada per aquesta Organització, fomentant 
la col·laboració entre les institucions i la societat civil.
- Proclamar i defensar els Drets Humans i les llibertats fonamentals.

Membres de:
- Des de l’any 1963 formem part de la Federació Mundial d’As so cia-
cions de Nacions Unides (WFUNA-FMANU) amb estatut consultiu 
davant de Nacions Unides i membres del Comitè Executiu.
-Des de l’any 1989, formem part de la Federació Catalana d’ONG 
per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament.
-Des de l’any 1998, formem part de la Federación Española de 
Asocia ciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos i 
som membres de la Junta Directiva.
-Membre fundador del Pacte Mundial a Espanya (2005).

Reconeixements:
L’any 1988 el Secretari General de Nacions Unides, Javier Pérez de 
Cuellar, va nomenar l’Associació per a les Nacions Unides Missatger 
de la Pau, per raó de la seva contribució a la promoció de la Pau.

L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya està reconeguda 
des de l’any 2004, per l’Organització de les Nacions Unides com 
a nexe principal entre l’Organització i la societat civil a Espanya, i 
actúa com a punt focal del Centre Regional d’informació de les Na-
cions Unides a Brussel·les (UNRIC).

El 2008, Medalla d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona “per la 
important tasca de difusió dels valors de les Nacions Unides que 
desenvolupa des del 1962, tot fomentant la col·laboració entre les 
institucions i la societat civil, i en ocasió del 60è aniversari de la 
Declaració Universal de Drets Humans”.

El 2012, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, en reco-
neixement a la defensa i a la promoció dels drets humans, en el seu 
50è aniversari.

El 2013, Placa d’Honor de l’Ordre del Mèrit Civil del Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació, en reconeixement a la seva tasca en la 
promoció i divulgació dels valors i principis continguts a la Carta de 
las Nacions Unides.
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PRESENTACIÓ

En aquest resum que us presentem hi que-
den reflectides l’acció de l’Associació de les 
Nacions Unides dels anys 2013 i 2014. No es 
tracta d’una memòria exhaustiva, sinó més 
aviat d’una mostra representativa d’activi-
tats destacades.
Hi donem notícia de la nostra feina en l’àm-
bit de l’educació i de la formació, en el nivell 
escolar i universitari, de les nostres activitats 
de difusió adreçades a la societat en general, 
de les relacions que mantenim amb les prin-
cipals institucions del nostre país, a saber, 
amb la Generalitat de Catalunya, la Diputa-
ció de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona 
i també amb el Ministeri d’Afers Exteriors de 
l’Estat i amb ONG afins. En aquest recull ens 
fem ressò, a més, de la producció i publica-
ció on line d’estudis d’anàlisi sobre conflictes 
internacionals que es porta a terme des de la 
nostra Associació.
Malgrat les limitacions a les quals ens cons-
treny la situació econòmica general, l’ANUE 

continua treballant amb il·lusió per donar a 
conèixer els valors i els principis fundacionals 
de la Carta de les Nacions Unides i la Decla-
ració Universal dels Drets Humans, perquè 
entenem que és una tasca necessària.
A través de les nostres activitats recopilades 
en aquest resum coneixereu qui som i què 
fem. Per a aquelles persones que hi estigueu 
interessades, disposem d’una memòria anu-
al cronològica més detallada.
Teniu a les mans, doncs, la nostra targeta 
de visita.  Quedem a la disposició de totes 
aquelles persones interessades per les temà-
tiques que treballem, estem oberts a acollir 
noves idees per ser més efectius, a pensar 
col·laboracions possibles per eixamplar la 
nostra tasca a la participació dels qui s’hi 
sentin cridats.

Eduard Sagarra i Trias
President

Memòria 2013 - 2014
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C’MUN 2013

L’ONU dels joves

VIII EDICIÓ DEL C’MUN, THE MODEL UNI-
TED NATIONS OF BARCELONA
Data: del 7 al 10 de maig.
Lloc:  Ajuntament de Barcelona i CosmoCaixa.
Uns 250 universitaris de 30 nacionalitats, 
provinents de 50 universitats de tot el món 
van debatre durant quatre dies alguns dels 
temes més importants de l’agenda inter-
nacional en les sessions del C’MUN 2013. 
L’acte d’’inauguració es va celebrar al Saló 
de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, els 
debats van tenir lloc al CosmoCaixa i, com 
sempre, l’esdeveniment va comptar amb el 
suport d’institucions governamentals com 
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament  i 
Diputació de Barcelona, i el Ministeri d’Afers 
Exteriors.
Aquest any, a més de les sessions regulars 
dels òrgans principals de Nacions Unides es 
va afegir una nova comissió: el Consell de la 
Unió Europea. Per altra banda, es van rea-
litzar per tercera vegada les “Training Ses-
sions” pensades per millorar els debats, en 
especial per als nous participants.
El C’MUN és un dels fòrums internacionals 
més importants de simulació del funciona-
ment de les Nacions Unides que se celebren 
arreu. En aquesta ocasió, els temes a debatre 
van ser els Objectius de Desenvolupament 
del Mil·lenni més enllà del 2015 (Assemblea 
General); una estratègia integral per al Sa-

hel (Consell de Seguretat); el paper dels va-
lors tradicionals i la protecció del col·lectiu 
LGBT (Consell de Drets Humans); La llibertat 
d’expressió respecte a la religió i a Internet 
(UNESCO); i, per part del Consell Europeu, 
la Unió bancària, política energètica i el cas 
de Kosovo.

Memòria 2013
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Memòria 2013

PEN CATALÀ

XXXIV Premi per la Pau
Data: 24 d’octubre.
Lloc de lliurament: Escola Municipal de Música 
Victòria dels Àngels, Sant Cugat del Vallès.
El PEN Català ha estat guardonat amb el XXXIV 
Premi per la Pau. Des de la seva fundació el 
1922, un any després de la creació a Londres 
del PEN (Poets, Essayists, Novelists) Internacio-
nal, el PEN Català ha estat una plataforma per 
a la projecció internacional de la literatura i dels 
escriptors i escriptores del territoris de parla ca-
talana. Aquesta projecció internacional s’ha fet 
a través de la seva participació activa en els ob-
jectius del PEN Internacional, fonamentalment 
la defensa de la llibertat d’expressió i la lluita 
per a l’alliberament dels escriptors perseguits. El 
primer punt de la seva Carta fundacional afir-
ma: “la literatura no coneix de fronteres, i ha 
de mantenir-se com a element d’intercanvi en-
tre els països per sobre dels conflictes polítics o 
internacionals”. Entre les activitats del PEN Ca-
talà destaquen també les de defensa dels drets 
lingüístics i la promoció de la traducció literària 
per tal de difondre la literatura catalana en al-
tres llengües, així com el suport a la traducció 
de les obres de la literatura universal al català.
L’Acte de lliurament del premi es va celebrar el 
22 de gener a l’Escola Municipal de Música 
Victòria dels Àngels de Sant Cugat del Vallès. 
Va ser presidit per l’alcaldessa, Mercè Conesa, 
per Xavier Pons, vicepresident de l’ANUE, i Joan 
Carles Garcia, diputat adjunt a la presidència de 
la Diputació de Barcelona.
Dos alumnes del grau professional del Conser-
vatori de Sant Cugat van obrir la sessió inter-
pretant dues peces. Xavier Pons i Joan Carles 
Garcia van destacar tant la llibertat d’expressió 

com l’accés a la cultura, la informació, i l’educa-
ció com a elements fonamentals per assolir la 
pau i el respecte als drets humans.
Per la seva banda, Mercè Conesa va fer una 
reflexió sobre la implicació d’institucions en 
aquesta tasca  des del món global al local, i tre-
ballant amb la societat civil. En aquest aspecte 
va destacar l’aportació de la Universitat Interna-
cional de la Pau de Sant Cugat.
L’escriptora i membre del PEN Català Maria 
Barbal va fer un emotiu repàs de la història i 
la tasca de la institució, des de la seva funda-
ció fins a l’actualitat, passant pels anys de la 
dictadura i l’exili.
En rebre el guardó, la presidenta del PEN Ca-
talà, Carme Arenas, va destacar la importància 
de la projecció internacional de la literatura 
catalana (i de la seva presència en institucions 
internacionals com la UNESCO), i també de la 
defensa dels drets lingüístics, especialment de 
les minories. En aquest sentit va recordar que 
continuen treballant prop de les Nacions Unides 
pel reconeixement de la Declaració Universal de 
Drets Lingüistics.

PREMI PER LA PAU
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Memòria 2013

PLACA D’HONOR 
DE L’ORDRE DEL MÈRIT CIVIL
Data : 21 de maig
Lloc: Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació 
El llavors director general de Política Exteri-
or i Afers Multilaterals, Globals i de Segu-
retat,  Santiago Cabanas, en representació 
del Ministeri d’Afers Exteriors, va condeco-
rar l’ANUE amb la Placa d’Honor de l’Ordre 
del Mèrit Civil, en reconeixement a la seva 
tasca en la promoció i divulgació dels valors 
i principis continguts a la Carta de les Naci-
ons Unides; a més de l’extraordinària tasca 

en l’apropament a la societat espanyola dels 
valors de la pau, la solidaritat i la cooperació 
entre els pobles.

RECONEIXEMENTS

CURSOS, JORNADES I SEMINARIS

JORNADA “INVERSIONS RESPONSABLES: 
EMPRESES I COOPERACIÓ INTERNACIO-
NAL AL DESENVOLUPAMENT
Data: 7 de març.
Lloc: Palau Macaya (Barcelona).
La celebració de la jornada tenia com a objectiu 
informar sobre les iniciatives destacades en ma-
tèria d’inversió responsable i mostrar com la in-
teracció entre institucions públiques, empreses 
i altres entitats privades, hi pot contribuir, amb 
concrets exemples de bones pràctiques, a la 
consecució d’un desenvolupament sostenible. 
Albert Sòria, subdirector general de la Fun-
dació La Caixa; Eduard Sagarra, president de 
l’ANUE; i Ferran Civil, vicepresident primer 
de la Diputació de Barcelona, van inaugurar 
l’acte. Hansin Dogan, sotsdirector del Istan-
bul International Center for Private Sector in 
Development, del PNUD, va parlar d’inversió 
responsable des de la perspectiva dels mercats 
inclusius per a la cooperació internacional al 
desenvolupament. Francesc Xavier Garayoa, 
director del Fòrum Espanyol per a la Inversió 

Socialment Responsable, i Jordi Castell Ma-
sanés, director de Relacions Internacionals de 
la Diputació de Barcelona, van parlar sobre la 
cooperació i la solidaritat empresarial, i sobre 
noves aliances público-privades per al desen-
volupament. Per últim, Francisco Javier Pérez, 
coordinador regional de Catalunya de la Fun-
dació Adecco; Ariadna Bardolet, sotsdirecto-
ra de l’Àrea Internacional de la Fundació La 
Caixa; i Marta Ribera, col·laboradora de Res-
ponsabilitat Global, van parlar sobre les bones 
pràctiques d’inversió responsable.
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Memòria 2013

TARDES DE DRETS HUMANS, ART I DEBAT
Data: Tots els dijous del 20 de juny a l’11 de juliol.
Lloc: Seu de l’ANUE a Barcelona.
L’Associació per a les Nacions Unides va ini-
ciar aquest cicle d’estiu amb una sèrie de 
conferències i debats al voltant de l’art en 
totes les seves manifestacions i la seva vincu-
lació amb els drets humans. 
Per aquest motiu, ANUE va programar qua-
tre sessions en un espai nou de l’Associ-
ació que volem potenciar com un punt de 
trobada per compartir idees i reflexions en 
un entorn distès i relaxat. Els temes de les 
sessions van ser els següents: La felicitat: un 
dret humà a càrrec del filòsof Jordi Grané; 

La pintura: expressió i sentiments, a càrrec 
del galerista Anton Maragall; Música i Drets 
Humans. 50 anys de Pau Casals a l’ONU, a 
càrrec de la directora de la Vil·la Museu Pau 
Casals Núria Ballester; i, Drets Humans i Poe-
sia, a càrrec del poeta Carles Duarte.

ACTE PARAL·LEL DEL CONSELL DE DRETS 
HUMANS DE LES NACIONS UNIDES: 
“FEMINICIDI I DRETS HUMANS”
Data: 17 de setembre.
Lloc: Saló XIII del Palais des Nations a Ginebra.
L’ANUE conjuntament amb la WFUNA i l’Small 
Arms Survey va organitzar un esdeveniment 
paral·lel durant la sessió 24 del Consell de Drets 
Humans sobre “Feminicidi i Drets Humans”.
Aquesta activitat, que va comptar amb el su-
port de l’Oficina de Drets Humans del Ministeri 
d’Afers Exteriors i de Cooperació, també va ser 

activitat complementària durant la segona ses-
sió del programa “Societat Civil en Acció pels 
Drets Humans” que la WFUNA implementa des 
del gener d’aquest any amb la participació de 10 
ANU i en la qual l’ANUE hi participa activament.
Aquesta ha estat la primera activitat organitza-
da per l’Associació en un context internacional, 
fora de l’àmbit estatal.
L’acte va tenir lloc al Palais des Nations i va comp-
tar amb la participació d’experts en la matèria.
La pràctica de “l’esdeveniment paral·lel” i la 
seva realització dins d’un escenari internacional 

TAULA RODONA “ELS EFECTES DE LA 
CRISI ECONÒMICA EN L’APLICACIÓ DELS 
DRETS HUMANS”
Data: 24 de maig.
Lloc: Palau Macaya (Barcelona).
L’ANUE i l’Associació Salut i Família van or-
ganitzar aquesta taula rodona en la qual es 
va destacar la importància de reforçar l’agen-
da social en el context actual, en què la crisi 
estén la pobresa a nous grups de població, i 
van donar pas a la conferència de Magdalena 
Sepúlveda, relatora especial de les Nacions 
Unides per a la pobresa extrema i els drets 
humans. La relatora va ser molt crítica amb 
les actuals polítiques públiques d’austeritat, 
les quals, segons ella, no eren inevitables, i 
es van adoptar sense tenir en compte els 
drets humans i l’impacte social i de la pobre-
sa. També va criticar que aquestes mesures 

“errònies” s’apliquessin sense transparència 
ni participació o consulta amb la societat civil, 
i sense crear mesures de rendició de comp-
tes. Ben al contrari, va insistir que s’han fet en 
contra de l’opinió pública i amb una repressió 
violenta de les mobilitzacions.
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Memòria 2013

JORNADA “DISCRMINACIÓ EN TEMPS 
DE CRISI”
Data: 27 de novembre. 
Lloc: Palau Macaya (Barcelona).
L’ANUE va organitzar la jornada Discriminació 
en temps de crisi amb l’objectiu de reflexionar 
sobre les eines necessàries en la lluita contra la 
desigualtat, la inestabilitat i el risc d’exclusió. 
Eduard Sagarra, president de l’ANUE, i Josep M. 
Queralt, director de Drets Civils de la  Regidoria 
de Dona i Drets Civils, van inaugurar l’acte, que 
comptava amb el suport de l’Ajuntament de 

Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
La ponència principal va córrer a càrrec de San-
tiago Vidal, magistrat de l’Audiència Provincial 
de Barcelona, el qual va fer una encesa defensa 
de la necessitat d’intensificar les polítiques de 
protecció social, especialment en sanitat, edu-
cació, pensions i dependència. Malgrat la crua 
descripció que va fer del context actual en que 
el 80% de la població a empobrit, i el 25% es 
troba al llindar de la pobresa, Vidal va destacar 
que el problema per fer-li front no és la manca 
de lleis, sinó la manca de la seva aplicació.

tan important, va oferir a l’ANUE l’oportunitat 
de donar-se a conèixer i interactuar amb institu-
cions governamentals (com la ODH), altres ONG  
i parts interessades.La participació del públic va 
ser important, entre 40 i 50 persones, i va ser 
considerat reeixit, sobretot considerant que el 
tema en qüestió (feminicidi), no és del tot cone-
gut ni treballat en l’agenda internacional.

XI JORNADA SOBRE LA REFORMA 
DE LES NACIONS UNIDES
Data: 11, 12 i 13 de novembre.
Lloc: Facultat de Dret i Economia de Lleida.
La delegació de l’ANUE a Lleida i la Universitat 
de Lleida van celebrar les XI Jornades sobre la 
reforma de les Nacions Unides: ”Les Nacions 
Unides i la Unió Europea davant dels reptes i 
amenaces del segle XXI”.
Aprofitant l’experiència adquirida a les anteri-
ors edicions, així com el fet que recentment la 
Generalitat ha reconegut el Grup de Recerca 
sobre la reforma de les Nacions Unides com 
a grup consolidat, els participants les Jorna-
des van esmerçar-se especialment en analit-
zar la contribució de les Nacions Unides i de 

la Unió Europea  davant els reptes i amenaces 
d’aquest segle.
És evident que les relacions entre aquests dos 
actors internacionals de primera magnitud són 
excel·lents en el  moment actual, però també 
ho és el fet que aquestes es podrien enfortir 
encara més, tan en l’àmbit institucional com 
en els sectors prioritaris de les seves relacions, 
per tal de poder fer front als reptes i amenaces 
del segle XXI.
Les jornades pretenien proporcionar un fòrum 
de debat obert a la comunitat universitària i 
extra universitària sobre aquest tema, i es va 
procurar donar la mateixa difusió tant al si de 
la Universitat de Lleida, com entre les entitats 
de la ciutat i col·lectius interessats en el tema.

IX EDICIÓ DEL CURS “LA PROTECCIÓ 
DELS DRETS HUMANS EN EL SISTEMA 
DE NACIONS UNIDES”
Data: Del 4 al 12 de novembre.
Lloc: Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
L’ANUE va organitzar la IX edició del curs, que 
durant de sis sessions va tractar diverses qües-
tions de procediment i organització en relació 

amb el funcionament dels mecanismes de pro-
tecció dels Drets Humans dins del sistema de 
Nacions Unides. 
Pel seu contingut, cadascuna de les sessions 
està dotada d’un caràcter eminentment pràc-
tic. Les presentacions van a càrrec d’experts 
nacionals i internacionals que tenen una reco-
neguda trajectòria professional en el camp dels 
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Memòria 2013

PRESENTACIÓ DE L’INFORME DE 
DESENVOLUPAMENT HUMÀ 2013
Data: 26 d’abril.
Lloc: Palau Macaya (Barcelona).
Adam Rogers, assessor principal de comuni-
cació estratègica de l’Oficina de Coordinació 
a Ginebra del PNUD va ser l’encarregat de la 
ponència principal.
Joan Soler, vicepresident de l’ANUE; Beatriz Es-
cribano, de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat 
de la UPC; Francesc Ventura, director del Palau 
Macaya de l’Obra Social La Caixa; i Carles Llo-
renç, director general de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament; van inau-
gurar l’acte destacant la importància de l’In-
forme com a instrument per a la cooperació, 
per tal que el creixement econòmic es pugui 
traduir també en benestar per a les persones. 
Adam Rogers va destacar la situació de can-
vis que experimenta el món, amb un ascens 
dels països del sud (especialment asiàtics), 

i un augment del comerç Sud-Sud, en detri-
ment del Nord. L’important és que, sobretot 
a Àsia, aquest creixement no és només eco-
nòmic sinó també social, i amb un increment 
de la classe mitjana. D’altra banda, va defensar 
la inversió en educació, serveis de salut i pro-
tecció del medi ambient, i no només en la ca-
pacitat industrial, ja que tots aquests aspectes 
estan interrelacionats. A més va posar èmfasi 
en la necessitat que els polítics pensin a llarg 
termini (i no només en les pròximes eleccions) 
i s’ermercin en allò que és essencial promou-
re: l’educació, la recerca, la igualtat, la repre-
sentativitat i la responsabilitat, sense oblidar 
els desafiaments mediambientals. Per últim, 
va ressaltar la importància d’adaptar-se a les 
noves realitats, reformant les institucions inter-
nacionals o creant-ne de noves per tal que as-
sumeixin un pluralisme coherent davant l’auge 
de les regions, així com amb més espai per als 
actors no estatals. 

ACTIVITATS

drets humans, tant en el sistema de les Nacions 
Unides com en l’àmbit acadèmic o les ONG. 
D’aquesta manera, es pretén oferir als partici-
pants l’oportunitat de conèixer de primera mà 
el sistema i les possibilitats reals d’interactuar-hi.
Els Drets Humans són el pilar fonamental de la 
tasca de l’ONU així com de l’ANUE. Amb la in-
tenció de donar-los a conèixer, el 2005, l’ANUE 
va inaugurar l’organització d’un curs sobre pro-
tecció de Drets Humans al sistema de les Naci-
ons Unides. L’èxit d’assistència i participació ha 
permès arribar a aquesta vuitena edició amb la 
participació de reconegudes persones del món 
acadèmic, d’entitats i de la societat civil involu-
crats en el tema de Drets Humans. 
El curs s’emmarca dins de l’impuls que des de 
l’Organització de les Nacions Unides ha rebut 
l’educació pels drets humans, amb la proclama-
ció d’un Programa Mundial en la matèria des 

del desembre de 2004. L’Associació considera 
que per protegir i promoure els drets humans 
no n’hi ha prou amb el seu coneixement des 
de la perspectiva substantiva, sinó que a més 
cal disposar d’informació sobre els mecanismes 
existents per fer-ne efectiu el 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.
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TROBADA SOBRE EL CAS D’ISLÀNDIA
Data: 1 de juliol.
Lloc: Seu de l’ANUE a Barcelona.
El dia 1 de juliol, l’ANUE va ser la seu d’una tro-
bada amb la professora de dret europeu de la 
Universitat d’Islàndia Elvira Méndez, autora del 
llibre“La Revolución de los Vikingos: La victoria 
de los ciudadanos – Las lecciones del mode-
lo islandés para superar la crisis en España”, 
Editorial Planeta, 2012. A la trobada van as-
sistir-hi professors de dret internacional de la 
Universitat de Barcelona, la Universitat Oberta 
de Catalunya i representants de l’Oficina Anti-
frau de Catalunya i de la mateixa ANUE.
Durant la trobada, la professora Méndez va 
explicar amb deteniment el cas d’Islàndia, 
que va donar la volta al món quan va ser el 
primer país de l’Europa occidental en ser res-
catat pel FMI, després de la crisi financera i 
econòmica desencadenada l’any 2008. La 
resposta del poble islandès, que ha consti-
tuït tota una revolució davant les habituals 

imposicions dels mercats en aquests casos, 
ha evidenciat el paper que pot jugar l’acció 
ciutadana a l’hora de tractar de preservar la 
cohesió social i els drets econòmics, socials i 
culturals en moments de crisi.
La professora Méndez va presentar l’exemple 
d’Islàndia com a possible model, tot i les sin-
gularitats d’aquell país, per a la millor com-
prensió dels problemes que afronten Espanya 
i la Unió Europea en l’actualitat i el seu futur 
immediat i es va propiciar un debat obert 
amb tots els assistents.

65è ANIVERSARI DE LA DECLARACIÓ 
UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS
Data: 11 de desembre.
Lloc: Auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya.
L’ANUE va commemorar els 65 anys de la De-
claració Universal de Drets Humans. L’acte va 
ser presidit per la consellera de benestar soci-
al i família, Neus Munté, i va comptar amb la 
participació de David Roosevelt, nét de Fran-
klin Delano Roosevelt i Eleonor Roosevelt, 
que va parlar sobre la figura de la seva àvia 
i el seu paper en la redacció de la Declaració 
Universal de Drets Humans.

Posteriorment es va procedir a la lectura dels 
articles de la Declaració per part de persona-
litats que representaven  els diferents àmbits 
de la societat catalana, com Carme Ruscalle-
da, cuinera; Jaume Lanaspa, director general 
de la Fundació La Caixa ; Miquel Samper, 
president el Consell de l’Advocacia Catalana; 
Joan Reventós, coordinador de l’ACNUR Co-
mité Catalunya; Carles Capdevila, director del 
Diari ARA; Parvati Nair, directora de l’Institut 
de la Universitat de les Nacions Unides Barce-
lona; o Albert Batlle, subdirector de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya.
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CELEBRANT EL DIA DE NACIONS UNIDES: 
COMPROMÍS AMB EL MULTILATERALISME
Data: 24 d’ocubre.
Lloc: 28 seus de parlaments autonòmics, ajuntaments 
i altres institucions d’Espanya.
El passat Dia de les Nacions Unides l’ANUE va 
dur a terme la cinquena edició de la campa-

nya Celebrem el dia de les Nacions Unides, 
en la qual es convida a totes les comunitats 
autònomes, ajuntaments i altres institucions 
estatals, a fer onejar la bandera de l’Organit-
zació, acompanyada d’un pòster informatiu 
explicant què és l’ONU. 
En aquesta edició de 2013 les institucions 

TALLERS “CONTA CONTES, 
COMPTA AMB MI”
Data: 27 de novembre. 
Lloc: Palau Macaya.
Degut a l’èxit obtingut el 2012 pels Tallers 
de la Pau, amb el suport de la Fundació “la 
Caixa”, l’ANUE va organitzar novament una 
sèrie de tallers en els diferents espais de Cai-
xaFòrum tant de Catalunya (Barcelona, Gi-
rona, Lleida, Tarragona) com Madrid i Palma 
de Mallorca .
En aquesta ocasió, els tallers adreçats a tota 
la família, es van realitzat en format de pe-
tites representacions teatrals de 45 minuts, 
encaminades a reforçar valors com el respec-
te, la responsabilitat, la cooperació, el saber 
escoltar dins de l’àmbit familiar, entenent 
que la família n’és el principal transmissor.
Aquestes representacions van involucrar 
tots  els espectadors, convertint-se així en 
una obra interactiva per a totes les famílies. 
A Catalunya van córrer a càrrec de la com-
panyia de teatre Grup Comediarte; a Madrid 

de l’actriu i conta-contes Ainhoa Fernández; 
i a Palma de Mallorca, de la reconeguda 
conta-contes, Nati de Grado.
En total es van fer 11 tallers a Barcelona, 6 
a Tarragona, 12 a Girona, 2 a Lleida, 11 a 
Madrid, i 3 a Palma de Mallorca, tots amb 
una gran afluència de públic.

CAMPANYES

COMPAREIXENÇA DAVANT EL 
PARLAMENT DE CATALUNYA
Data: 13 de desembre.
Lloc: Parlament de Catalunya.
L’Associació va fer una compareixença da-
vant de la Comissió d’Afers Exteriors del 

Parlament de Catalunya. Es tractava d’expli-
car per primera vegada, quina és la nostra 
tasca desenvolupada en els nostres 50 anys 
d’existència i quina és la nostra perspectiva 
de cara el futur.
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OLIMPÍADA SOLIDÀRIA D’ESTUDI 2013
Data: Del 5 de novembre al 5 de desembre
Lloc: 24 sales d’estudis de Catalunya
L’Olimpíada Solidària d’Estudi (OSE) és una 
innovadora acció educativa i de sensibilització 
adreçada principalment als joves estudiants, 
entre els quals pretén inculcar els valors de 
la solidaritat, la sensibilització social i l’esforç.
A l’OSE hi participen tot tipus d’estudiants 
a partir d’una edat mínima de 10 anys. El 
seu temps d’estudi està patrocinat per ins-
titucions públiques i empreses privades que 
aporten 1 € per cada hora d’estudi. El seu 
esforç en hores d’estudi es transforma en 
euros que permeten el finançament de pro-
jectes d’ajuda al desenvolupament en països 
del Sud, en els àmbits de l’educació i la for-
mació professional, principalment, destinats 
també a joves.
 A través de l’Olimpíada els estudiants com-
proven que, encara que no tinguin diners, 
amb el seu esforç poden també ajudar a al-
tres persones, involucrar-se en la cooperació al 
desenvolupament i contribuir a crear un món 
més just i solidari. D’aquesta manera els estu-
diants mostren el seu compromís i solidaritat 
de manera activa i es converteixen en protago-
nistes del procés de canvi que es vol impulsar 
amb l’ajuda al desenvolupament.
 L’OSE va ser organitzada per primera vega-

da el 2003 a Logroño (La Rioja) per part de 
l’entitat creadora de la idea, l’ONGD espanyo-
la Coopera (Jóvenes para la Cooperación al 
Desarrollo). Amb el temps ha anat traspassant 
fronteres i se celebra a nombroses ciutats d’Es-
panya i a 15 països. A causa de la dimensió 
internacional que ha assolit, aquesta iniciativa 
compta amb coordinadors en els diferents paï-
sos o ciutats participants. Així, l’ANUE és la co-
ordinadora i organitzadora de l’activitat a Ca-
talunya. Aquest any es van assolir a Catalunya 
15.537,8 hores solidàries, amb la participació 
de 24 sales acreditades i 2009 estudiants
solidaris d’arreu del territori català. Podeu con-
sultar els resultats mundials, estatals i regionals 
a: www.anue.org/sites/default/files/anue/pdf/
resultatsOSE2013.pdf

adherides a la iniciativa han estat: 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, Sant Boi de 
Llobregat, Terrassa, Saragossa, Santa Colo-
ma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat, 
Santander, Palma, Esplugues de Llobregat, 
Manlleu, Vitòria - Gasteiz , Valladolid, Lleida, 
Tarragona, Girona i Sant Feliu de Llobregat. 
Aquest any s’han adherit a la campanya la 
Generalitat de Catalunya, el Govern d’Aragó 
i els ajuntaments de Mèrida i Múrcia.

SETMANA MUNDIAL DE L’HARMONIA 
INTERCONFESIONAL
Dates: 16 i 18 de setembre.
Data: 20 de febrer.
Lloc: Parlament de Catalunya. 
El Parlament de Catalunya va acollir una tro-
bada interreligiosa organitzada pel Grup de 

Treball Estable de Religions (GTER) amb motiu 
de la setmana mundial de l’harmonia intercon-
fessional, que, instituïda per l’Assemblea Ge-
neral de les Nacions Unides el 2010, se celebra 
la primera setmana de febrer. La presidenta, 
Núria de Gispert va obrir la sessió defensant 
els valors del diàleg, la tolerància i el respecte.

ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ 
AMB ALTRES ENTITATS
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“ACCÉS A ‘ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I 
RESPECTE ALS DRETS BÀSICS DE LA 
POBLACIÓ VULNERABLE A CATALUNYA
Data: 18 de juny.
Lloc: Auditori del Parc de Salut Mar de Barcelona.
L’ANUE va col·laborar amb l’Associació Sa-
lut i Família en la realització de la jornada 
“Accés a l’assistència sanitària i respecte als 
drets humans bàsics de la població vulnera-
ble a Catalunya”.

L’acte va ser inaugurat per Olga Pané, ge-
rent del Parc de Salut Mar de Barcelona; 
Judith Ibáñez, presidenta de l’Associació 
Salut i Família; i per Eduard Sagarra, presi-
dent de l’ANUE.
El primer grup de conferències van girar 
sobre el tema “Accés efectiu a l’assistència 
sanitària de la ciutadania vulnerable a Ca-
talunya” i van intervenir-hi Elvira Méndez, 
directora general de l’Associació Salut i Fa-

CAP A UNA NOVA REGULACIÓ DE L’ASIL A 
LA UNIÓ EUROPEA
Data: 14 de juny
Lloc: Seu de les institucions europees a Barcelona
L’Oficina d’informació a Barcelona del Par-
lament Europeu, amb la col·laboració de 
l’ANUE, va celebrar aquesta jornada per deba-
tre amb diputats, autoritats i interlocutors so-
cials les novetats que suposa el paquet legisla-
tiu sobre l’asil que el Parlament Europeu tenia 
previst debatre el mes de juny. L’acte va ser 
inaugurat per la Sra. Maite Calvo, responsable 
de l’Oficina d’Informació del Parlament Euro-
peu a Barcelona, i el Sr. Xavier Bosch, director 
general per a la Immigració de la Generalitat 
de Catalunya.
La sessió es va articular al voltant de dos eixos. 
El primer eix va tractar sobre els canvis en el 
règim comunitari d’asil: condicions d’acollida, 
procediments, Eurodac, solidaritat entre Estats 
membres. Van participar-hi Antonio Masip, 
diputat del Parlament europeu del grup d’Ali-

ança Progressista de Socialistes i Demòcrates i 
ponent sobre la directiva sobre les concisions 
d’acollida; Raül Romeva, diputat al Parlament 
europeu i vicepresident del grup dels Verds/
Aliança Lliure Europa; Anna Terrón, ex secre-
tària d’Estat per a la Immigració i l’Emigració 
i experta en temes d’asil; i Ferran Tarradelles, 
director de la Representació de la Comissió 
Europea a Barcelona. Va moderar l’acte Rafael 
Grasa, president de l’Institut Català Internaci-
onal per la Pau.
El segon eix va girar entorn del punt de vista 
dels interlocutors socials. Van participar, Carlos 
Berxosa, president de la Comissió Espanyola 
d’Ajuda al Refugiat; Carles Campuzano, dipu-
tat de CIU al Congrés i president de l’Associ-
ació Catalanan de Solidaritata i Ajuda als Re-
fugiats; Julia Fernández, directota d’ACCEM; 
i Carles Solà, periodista de TV3 i director del 
programa “Tot un món”. Va moderar l’acte 
Santiago Fisas, diputat al Parlament europeu 
del grup del Partit Popular Europeu. 

GLOBAL CLASSROOM CANTÀBRIA 2013
Data: 22 de febrer.
Lloc: Fundació Botín a Pedrueca, Santander.
L’ANUE va iniciar l’any 2012 una col·laboració 
amb la Fundació Botín, responsable del Glo-
bal Classroom Catábria (GCC). Aquesta col-
laboració d’assessorament es desprèn de 
l’experiència acumulada per l’ANUE en l’orga-
nització de les distintes edicions del C’MUN, 
Model de les Nacions Unides.de Barcelona.
El 2013 s’ha celebrat la V edició del Global 
Classroom a la qual han participat 1000 
alumnes entre 13 i 16 anys de setze instituts 

bilingües i un centre de Cantàbria, que van 
exercir de delegats dels països membres de 
tres comitès de les Nacions Unides: UNESCO, 
OMS i l’Assemblea General.

En la inauguració de la jornada hi van  in-
tervenir  també l’arxipreste ‘stavrophor’ Joan 
Garcia, president del GTER i vicari general 
per a Espanya i Portugal del patriarcat de 
Sèrbia; Eduard Sagarra, president de l’Asso-
ciació per a les Nacions Unides a Espanya; 
Ignasi Garcia Clavel, comissionat d’afers 
religiosos de l’Ajuntament de Barcelona, i 
Xavier Puigdollers, director general d’afers 
religiosos de la Generalitat.
La cloenda va estar a càrrec de la vicepresi-
denta del govern i consellera del Departa-

ment de Governació i Relacions Institucio-
nals, Joana Ortega.
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COMMEMORACIÓ DEL XX ANIVERSARI DE 
LA CONVENCIÓ DE LES NACIONS UNIDES 
CONTRA LA CORRUPCIÓ
Data: 30 d’octubre.
Lloc: Parlament de Catalunya.
L’acte de commemoració del desè aniversari 
de la Convenció de les Nacions Unides Con-
tra la Corrupció, organitzat conjuntament per 
l’ANUE i l’Oficina Antifrau de Catalunya. Ál-
varo Gil-Robles, antic ‘defensor del pueblo’ i 
primer comissari de drets humans del Consell 

d’Europa, va ser l’encarregat de pronunciar la 
conferència central, amb el títol Drets humans 
i corrupció, una contradicció universal.
L’acte va ser presentat per la presidenta del 
Parlament de Catalunya, Núria de Gispert; el 
president de l’ANUE, Eduard Sagarra; i el di-
rector adjunt de l’Oficina Antifrau, Albert Bat-
lle. Tots quatre van compartir la necessitat de 
combatre una pràctica que va contra la matei-
xa base de la democràcia i els seus valors, i van 
destacar la transparència com a element clau.

DESAPARICIONS FORÇADES: EL CAS 
ESPANYOL EN EL CONTEXT DEL DRET I
NTERNACIONAL
Data: 9 de novembre.
Lloc: Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
El grup de recerca Consolidat de l’Àrea de 
Dret internacional Públic i Relacions Interna-
cionals de la Universitat de Barcelona amb la 
col·laboració de l’ANUE, van celebrar la sessió 
sobre “Desaparicions forçades: el cas espa-
nyol en el context del dret internacional”.
Va ser presentada per Jaume Saura, profes-
sor titulat de Dret Internacional Públic de la 
UB i president de l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya. Les conferències van anar a 
càrrec de Juan Jose López Ortega, jutge de 
l’Audiència Provincial de Madrid i membre 
del Comitè contra les desaparicions forçades 

de les Nacions Unides, el qual va parlar sobre 
la Convenció Internacional per a la protecció 
de totes les persones contra les desaparicions 
forçades i la tasca del comitè contra les desa-
paricions forçades; Jordi Bonet, catedràtic de 
Dret Internacional Públic de la UB va parlar de 
“Persecució per la via penal de les desapari-
cions forçades en el cas espanyol i dret inter-
nacional dels drets humans”; Elisenda Calvet, 
professora de Dret Internacional Públic de la 
UB va tractar el tema “El dret a conèixer de 
les víctimes de les desaparicions forçades de 
la guerra civil i el franquisme”; i Rosa Ana 
Alija, professora lectora de Dret Internacional 
Públic de la UB que va parlar “d’Alternatives 
a la via penal en el tractament de les desapa-
ricions forçades a Espanya: el recurs a la juris-
dicció contenciosos-administrativa”.

mília; Joan Lluís Piqué, director de la Direc-
ció d’Atenció al Ciutadà. Regió Sanitària de 
Barcelona/Consorci Sanitari de Barcelona, 
del Servei Català de la Salut; i Mercè Boada, 
directora mèdica de la Fundació ACE, Insti-
tut Català de Neurociències Aplicades.
La segona taula rodona va tractar del tema 
“Les aliances i sinèrgies entre governs locals 
i entitats del Tercer Sector pels drets bàsics 
de la població vulnerable a Catalunya”. Va 
participar-hi Xavier Guerrero, director adjunt 
de l’ANUE; Àngels Miret, gerent de Qualitat 
de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament 
de Barcelona; i Toni Codina, director general 
de la Taula del Tercer Sector.
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ESPORT PER AL DESENVOLUPAMENT I LA 
PAU
Lloc: Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barce-
lona, i a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
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.
La mateixa naturalesa de l’esport implica 
participació. És un fenomen d’inclusió i ciu-
tadania. L’esport uneix les persones i els col-
lectius, posant en evidència les similituds i 

atenuant les diferències culturals i ètniques.
L’esport ha de ser reconegut com a eina útil 
i integrada en els programes de foment del 
desenvolupament i la pau.
El món de l’esport constitueix un col-
laborador natural del sistema de les Nacions 
Unides. Els elements fonamentals de l’esport 
fan que aquesta activitat es converteixi en 
una eina de suport viable i pràctica per a la 
realització dels Objectius de Desenvolupa-
ment del Mil·lenni.
Per totes aquestes raons, l’ANUE ha creat 
aquesta exposició que va ser presentada 

EXPOSICIÓ “CATALUNYA EN TRANSICIÓ”
Data: 13 de novembre.
Lloc: Sala d’actes del Palau de la Generalitat.
L’ANUE va assistir al  III Col·loqui Internacio-
nal Memorial Democràtic. L’acte va començar 
amb la inauguració de l’exposició Catalunya 
en transició, 1971-1980, que serà itinerant 
per tot Catalunya. A continuació va tenir lloc 
la sessió inaugural, amb Lluís Bertran, secre-
tari general del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals. Van intervenir-hi 
Jordi Palou-Loverdos, director del Memorial 

Democràtic i Ariel Dulitzky, president-relator 
del grup de treball de les Nacions Unides so-
bre desaparicions forçoses o involuntàries, 
que va fer una molt interessant conferència 
sobre Transicions, amnisties i crims del passat. 
Finalment es va projectar el vídeo Temps de 
memòria. 
L’ANUE ha col·laborat amb la donació de di-
versos materials de l’època que pertanyien al 
seu arxiu històric, i l’aportació del testimoni de 
Joan Soler, vicepresident de l’ANUE, el qual va 
cedir també diversos materials i documents.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA 
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
Data: 19 de novembre
L’ANUE i la Universitat Oberta de Catalunya 
han signat un conveni de col·laboració amb 
l’objectiu de desenvolupar i promoure accions 
en l’àmbit de la docència, la formació i la recer-
ca sobre drets humans i, més en general, sobre 
totes les àrees d’activitat de les Nacions Uni-
des. La materialització del conveni començarà, 
durant aquest curs acadèmic 2013-2014, amb 
la promoció del màster universitari de Drets 
humans, democràcia i globalització.
El rector de la UOC, Josep A. Planell, i el pre-
sident de l’ANUE, Eduard Sagarra, han subs-
crit aquest acord, que preveu, entre diverses 
línies d’actuació, la promoció de l’ús de les 
tecnologies de la informació en l’impuls del 
dret a l’educació en tots els nivells formatius, 
l’organització de cursos i actes acadèmics per 

a potenciar el coneixement de la feina de les 
Nacions Unides i la recerca sobre matèries in-
teressants per a ambdues institucions.Sagarra 
ha destacat que l’acord “palesa la importància 
que la Universitat sigui un fòrum de transmis-
sió i coneixement dels valors que representen 
els drets humans”. 

LXV ANIVERSARI DE LA DECLARACIÓ 
UNIVERSAL ELS DRETS HUMANS
Data: 10 de desembre.
Lloc: Casa Encendida de Madrid.
La Federación de Asociaciones de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos va ce-
lebrar un acto commemoratiu del 65è ani-
versari de la Declaració Universal dels Drets 
Humans. L’acte va ser inaugurat per Cris-
tina Fraile, directora de l’Oficina de Drets 
Humans del Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació, i per Àngels Mataró, directora 

de l’ANUE i vicepresidenta de la Federación.
Es va projectar la pel·lícula La soif du mon-
de de Yann Arthus-Bertrand, i es va cele-
brar un col·loqui en el qual van participar 
Cristina Fraile, Josefina Maestu, directora 
de l’Oficina de la Dècada de l’Aigua de les 
Nacions Unides; Mikel Mancisidor, membre 
del Comitè de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals de les Nacions Unides i director 
de l’ONG Unesco Etxea. Va ser moderat per 
Carlos Jiménez de l’Oficina de les Nacions 
Unides a Brussel·les.
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CAMPANYA DRETS HUMANS
Data: 20 de febrer, 25 de febrer i 24 d’octubre
Lloc: UPF, Escola Fabra Alella i Escola Pia Nostra 
Senyora de Barcelona
L’ANUE dins de les seves activitats, sempre 
posa una especial atenció a totes aquelles 
activitats destinades directament a la difusió 
i promoció dels drets humans entre els joves  
estudiants, i més concretament a la difusió 
del sistema de les Nacions Unides i la Decla-
ració Universal dels Drets Humans.
El 20 de febrer, Ariadna Quintero va impartir 
la conferencia “El sistema universal de pro-
tecció dels drets humans de les Nacions Uni-
des” en la sessió que va organitzar l’Associ-
ació d’Estudiants de les Nacions Unides de la 
Universitat Pompeu Fabra. També Van par-
ticipar-hi David Bondía, director de l’Institut 
de Drets Humans de Catalunya que va parlar 

del sistema europeu de  drets humans; Kar-
los Castilla, advocat mexicà, que va parlar 
dels sistema interamericà de protecció de 
drets humans; i Eric Appiah, advocat gha-
nés que va parlar del sistema de protecció de 
drets humans africà.
El 25 de febrer, Xavier Guerrero va donar 
dues cerrades a l’Escola Fabra d’Alella, a 
alumnes de primer d’ESO, on va explicar que 
són els drets humans i com es va redactar la 
Declaració Universal de Drets Humans.
El 24 d’octubre, Dia de les Nacions Unides, 
Xavier Guerrero va impartir una xerrada els 
alumnes de l’Escola Pía Nostra Senyora de  
Barcelona sobre el sistema de les Nacions 
Unides. EL grup d’alumnes es preparava per 
fer el MUNOG (Model United Nations of 
Goldberg) a l’Alemanya.

JORNADA “DRET I ACCÉS A L’ATENCIÓ 
SANITÀRIA EN UN CONTEXT DE CRISI”
Data: 10 de desembre
Lloc: Palau Macaya de Barcelona.
Amb motiu del Dia Internacional dels Drets 
Humans, l’ANUE va col·laborar amb l’Asso-
ciació Salut i Família, en la celebració de la 
jornada “Dret i accés a l’atenció sanitària en 
un context de crisi”. 
L’acte de benvinguda i inauguració va anar 
a càrrec de Jaume Lanaspa, director general 
de la Fundació “La Caixa”; Eduard Sagarra, 
president de l’ANUE; Judith Ibáñez, presi-
denta de l’Associació Salit i Família; i l’Hble. 
Sr. Boi Ruiz, Conseller de Salut de la Genera-
litat de Catalunya.
Eduard Sagarra va pronunciar la conferèn-
cia “Bases i abast del dret humà a la salut i 
l’atenció sanitària”. La taula rodona “Accés 
a l’atenció sanitària en un context de crisis: 
reptes i compromisos” va comptar amb la 

participació d’Elvira Méndez, directora ge-
neral de l’Associació Salut i Família; Joan Llu-
ís Piqué, de la gerència d’Atenció al Ciutadà 
RSB del Servei Català de la Salut.
Va cloure l’acte, Francesc Sancho, secreta-
ri de Participació Social i Local de Salut, del 
Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya.

l’any 2010 a la seu del Museu Olímpic i de 
l’Esport de Barcelona.
L’exposició està formada pels següents pla-
fons: Esport i desenvolupament; L’esport, un 
dret humà; Impacte verd; Llenguatge uni-
versal; Mens sana in corpore sano; L’esport, 
escola de vida; El poder de l’esport; Dones, 
endavant!; Tots podem!
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ANUE ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Durant l’any 2013, Eduard Sagarra, president 
d’ANUE ha publicat un seguit d’articles a dife-
rents publicacions:
“Nacionalitat catalana, nacionalitat espanyola 
i ciutadania de la Unió: seria compatible?” Re-

vista Jurídica de Catalunya, núm. 2, 2013
“La ONU, Siria y los Derechos Humanos”. Dia-
rio Jurídico. Setembre 2013,

“Espanyols sense papers el 2013: indefensió 
gravíssima”. Revista Món Jurídic. Octubre 2013.

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN PARA LAS 
NACIONES UNIDAS
Des de l’ any 1989, l’Associació edita aquesta 
revista per donar a conèixer les activitats de les 
Nacions Unides, de la mateixa Associació i arti-
cles d’opinió que generen debat sobre la realitat 
internacional. Rebem moltes mostres de suport 
i valoració positiva que ens animen a continuar 
aquesta publicació. Des de l’any 2010 es publica 
en paper només la revista especial dedicada al 
C’MUN. Els altres articles es cpresenten en for-
mat on-line per separat a mesura que s’editen. 
En acabar l’any, se’n presenta el recull. 

Articles de la Revista 2013:
-Les Nacions Unides aproven el Tractat de 
Comerç d’Armes
-Les eleccions alemanyes i el futur d’Europa
-L’ONU als mitjans es-
panyols: oasi al desert?
-La (resistible) ascen-
sió de l’extrema dreta 
europea
-Les Nacions Unides i 
Mali
-Iraq, 10 anys 
(2003-2013

PUBLICACIONS I ESTUDIS

ANUE  INFORMA
Al llarg de 2013, l’Associació ha estat dedi-
cada a fomentar la sensibilització de la parti-
cipació d’afiliats i simpatitzants a través de la 
pàgina web (aquest any en tres idiomes: ca-
talà, castellà i anglès)  i de nombrosos envia-
ments d’emails. Conscients de la importància 
de la comunicació i d’informar correctament 
a través de les noves tecnologies, l’ANUE ha 
agilitzat i modernitzant la seva plataforma de 

serveis integrats amb l’objectiu d’oferir aques-
ta eina d’una manera fàcil i accessible.  
Una de les activitats més importants desenvo-
lupades des del departament de Comunicació 
és l’elaboració de l’ANUE Informa, una reco-
pilació 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). 

COMUNITAT ANUE
L’ANUE segueix ampliant la seva presència 
a les xarxes socials més esteses per donar 
notícia de la seva tasca i la de les Nacions 
Unides a més gent. 
A més de la consolidació de la pàgina de 
Facebook 
(www.facebook.com/ANUE.UNASpain), 
que compta amb més de 1.600 seguidors, 
i on compartim totes les activitats ANUE 
amb fotos, vídeos i notícies amb un segui-
ment força positiu dels nostres “fans”.
L’Associació també té el seu propi canal de 
Youtube 
(www.youtube.com/user/UNASpain) on es 

poden visionar fins a 22 vídeos sobre algu-
nes de les nostres activitats i les aparicions 
de l’ANUE als mitjans de comunicació, que 
ja ha superat les 3.385 visualitzacions.
Per últim, hem creat un compte de Twitter 
@ANUE_ONU per informar de manera breu 
i immediata del que esdevé a 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 de seminaris i conferències; així 
els nostres seguidors que no poden assistir 
a l’activitat, poden seguir en directe el tre-
ball que s’hi està fent. Hem aconseguit amb 
902 tweets tenir uns 665 seguidors.
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C’MUN 2014
Data: del 29 d’abril al 2 de maig.
Lloc: Ajuntament de Barcelona i CosmoCaixa.
250 universitaris de 27 nacionalitats provi-
nents de 40 universitats de tot el món van 
debatre alguns dels temes més importants 
de l’agenda internacional en les sessions del 
C’MUN Model United Nations 2014. L’acte 
d’’inauguració es va celebrar al Saló de Cent 
de l’Ajuntament de Barcelona i la cloenda va 
tenir lloc a CosmoCaixa  amb la participació 
de Francesca Guardiola, subdirectora general 
de relacions exteriors de la Generalitat de Ca-
talunya. Com és habitual, es va comptar amb 
el suport d’institucions governamentals com 
la Generalitat de Catalunya,  l’Ajuntament de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona, i el Mi-
nisteri d’Afers Exteriors i de Cooperació.
Aquest any, a més de les sessions regulars dels 
òrgans principals de Nacions Unides com el 
Consell de Seguretat i el Consell de Drets Hu-

mans, s’hi han afegit noves comissions, com 
la de l’Oficina de les Nacions Unides contra la 
Droga i el Delicte (UNODC). Per altra banda,  
per quarta vegada s’han fet les “Training Ses-
sions” pensades per millorar els debats de les 
sessions en especial per als nous participants 
al C’MUN. Com és sabut, C’MUN Barcelona 
és un dels fòrums internacionals més impor-
tants de simulació del funcionament de les 
Nacions Unides d’aquestes característiques 
que se celebren arreu. 
En aquesta edició els temes de debat van ser: 
Terrorisme a l’Orient Mitjà i al Nord d’Àfrica 
(Consell de Seguretat), Dret a la informació i a 
la seguretat (Consell de Dets Humans),  Cor-
rupció (UNODC), Feminicidi i violència contra 
les dones (Comitè per a l’Eliminació de la 
Discriminació Contra la Dona), Democràcia, i 
reconcialiació post conflicte (Comitè Ad Hoc 
de l’Aliança de Civilitzacions), i Moviments 
migratoris, refugiats i asil (Consell d’Europa)

Memòria 2014
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PREMI PER LA PAU

XXXII PREMI PER LA PAU
Data: 24 d’octubre.
Lloc de lliurament:  Ajuntament de de Barcelona.
La fiscal del Tribunal Penal Internacional, 
Fatou Bensouda, ha estat la guanyadora del 
XXXV Premi per la Pau, per la seva dedica-
ció i treball en l’avenç de l’Estat de Dret i la 
seva contribució a la pau. El premi l’atorga 
l’ANUE amb el suport de la Diputació de Bar-
celona i la col·laboració de l’Ajuntament, i té 
una dotació econòmica de 5.000 euros que 
aporta la Diputació.
L’acte de lliurament es va celebrar el 4 de 
febrer al Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona. Va ser presentat per Joaquim 
Llimona, comissionat de Relacions Internaci-
onals i Cooperació de l’Ajuntament; Xavier 
Guerrero, director adjunt de l’ANUE; i Edu-
ard Sagarra, president de l’ANUE. Joan Soler, 
secretari del jurat del Premi va llegir l’acta, i 
la doctora Rosa Ana Alija, professora lectora 
de Dret Internacional de la UB i membre del 
Consell directiu de l’ANUE va fer una glossa 
de la trajectòria de la guardonada.

 Després de rebre el Premi, Bensouda es va 
dirigir als assistents per agrair aquest reco-
neixement, recordant totes les injustícies que 
es cometen al món. Va destacar la tasca de 
l’ANUE, així com altres institucions que trans-
meten els valors de les Nacions Unides i els 
drets humans. La fiscal va afirmar que el seu 
treball no és en absolut senzill, que “els fis-
cals ho passem malament, però les víctimes 
ho passen molt pitjor”. També va demanar 
que l’imperi de la Llei s’instauri a tot el món 
i es persegueixi als criminals que violin els 
drets humans” siguin on siguin, sigui qui si-
gui; sense por ni tracte de favor”. 
Finalment, Carles Combarros, diputat adjunt 
de Cultura de la Diputació de Barcelona va 
concloure l’acte. També van assistir a l’ac-
te membres de la judicatura catalana i un 
representant de la Direcció General de Na-
cions Unides i Drets Humans, del Ministeri 
d’Afers Exteriors i Cooperació. En la seva 
visita a Barcelona, Fatou Bensouda va ser 
rebuda pel president de la Generalitat de 
Catalunya, Artur Mas. 
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ACTIVITATS, CURSOS I JORNADES

SEMINARI “LA FELICITAT CIUTADANA I EL 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE”
Dates: 3 de març.
Llocs: Pati Manning, Barcelona. 
Unes setmanes abans que se celebrés per 
segona vegada el Dia Internacional de la 
Felicitat proclamat per les Nacions Unides, 
l’ANUE va organitzar amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, aquesta jorna-
da per aportar reflexions i eines que ens 
permetin apropar-nos a la felicitat com un 
element imprescindible per al benestar i el 
desenvolupament.
El president de l’ANUE, Eduard Sagarra, i 
el diputat delegat de Benestar Social, Salut 
Pública, Consum, Igualtat i Ciutadania de 
la Diputació de Barcelona, Josep Oliva, van 
inaugurar l’acte fent una breu introducció 
a un concepte polièdric amb drets i deures, 
i des de la perspectiva de la corresponsabi-
litat en el món local.
 Marina Garcés, professora de filosofia a 
la Universitat de Saragossa es va encarre-
gar de la primera ponència, realitzant un 
apassionant recorregut pels patrons cultu-
rals que han marcat el concepte de felicitat 
des del segle XVIII, quan amb la Il·lustració, 
“la felicitat baixa del cel a la terra”. Des de 
llavors, la felicitat es concep com a relati-
va, adaptant-se al que és possible, i es va 
vinculant a la prosperitat i benestar mate-
rial. Amb la crisi s’ha topat amb els límits 

d’aquest creixement, i s’ha de reaprendre 
un model de viure bé -que no millor- aquí 
i ara. En aquest sentit, Garcés va plantejar 
dos punts de partida per al nou camí: el 
d’enfrontar el concepte de complementa-
rietat en el creixement al de la riquesa em-
pobridora (va posar com a exemple de l’úl-
tim l’actual model turístic de Catalunya), i 
la capacitat que tenim tots els humans de 
preguntar-nos de tant en tant, si això és 
vida, i per què ens deixem arrossegar resig-
nadament, i es preguntava per què obeïm 
si podem no fer-ho?
 A continuació, Miren Maite Ansa Eceiza, 
professora d’Economia a la Universitat del 
País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea va 
fer una detallada exposició sobre els estu-
dis realitzats per analitzar la relació entre 
la renda i la felicitat dels ciutadans, Ansa 
va fer un repàs als resultats obtinguts des 
de diferents disciplines, i va posar èmfasi 
en els problemes metodològics de les en-
questes, com els diferents contextos i pa-
trons culturals a l’hora d’avaluar la felicitat 
subjectiva. Va concloure explicant tant els 
consensos com les controvèrsies que que-
den pendents.
Per finalitzar la jornada, el coach professio-
nal Sergi Mora va realitzar un taller pràctic 
amb el qual que va fer participar activament 
a tots els assistents oferint diverses eines per 
atraure la felicitat i el benestar de l’individu.

TARDES DE DRETS HUMANS
Data: 10 de juliol.
Lloc: Seu de l’ANUE a Barcelona.
ANUE va celebrar la segona edició de les tar-
des de Drets Humans amb una conferència 
de sor Lucia Caram. La monja dominica va 
explicar als assistents la seva visió del dret 
a la felicitat, basat en el respecte dels drets 

humans més bàsics, la defensa de la llibertat 
i de la justícia per a tothom.
Preocupada per les conseqüències que la cri-
si econòmica està produint en la població, 
sor Lucía va parlar sobre la pau contemplati-
va, basada no només en la “indignació” sinó 
també en ser coresponsables. Va defensar, a 
més, la necessitat de compartir aquesta fe-
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licitat com l’única forma de fer-la efectiva. 
“La felicitat no és fer ni rebre. És posar-se 
en la pell de l’altre i defensar els drets dels 
altres”. Oposada a un model social egoista 
i de consum il·limitat de recursos en mans 
d’uns quants, Caram va sostenir que s’ha 
de produir un canvi des de les persones que 
conduirà cap a un model més humà. “Si és 
només per a uns pocs, la felicitat no serà 
completa”.
 Sor Lucía va tenir paraules per a tots: ciu-

tadans, dirigents polítics, empresaris, Confe-
rència Episcopal, Fons Monetari Internacio-
nal o Banc Mundial. “Nosaltres anàvem en 
un tren que es dirigia cap a l’abisme. Aquest 
tren ha descarrilat, però els nostres dirigents 
volen que el tren torni a la mateixa via”. “La 
llibertat és poder decidir viure en dignitat. 
L’estat que no pot donar-la ni garantir-la, 
haurà fracassat”. L’acte va finalitzar amb un 
concert de guitarra i veu a càrrec de Miriam 
Paredes i Mónica Muñoz. 

DRETS HUMANS, FAMÍLIA i BARRI
Data: de setembre adesembre.
Lloc: Centres cívics dels districtes de  Barcelona.
Durant els mesos de setembre, octubre, no-
vembre i desembre, l’Associació per a les Naci-
ons Unides va portar a terme el projecte “Drets 
Humans, família i barri” amb el suport de la 
Regidoria de Drets Civils, amb l’objectiu d’esti-
mular l’educació en valors, però, sobretot, inte-
grar els drets humans en la vida quotidinia, de 
forma concreta i senzilla a tota la família, dins 
del barri. El projecte va consistir en la realització 
d’una sèrie de sessions de contes teatralitzats 
de 45-60 minuts en un Centre Cívic de cada 
districte de Barcelona.  Els centres cívics que van 
partcipar del projecte van ser:
Casa Elizalde (Eixample); Drassanes (Ciutat 

vella); La Sedeta (Gràcia); El Carmel (Horta-
Guinardó); Joan Oliver-Pere Quart (Les Corts); 
Zona Nord (Nou Barris); Sant Andreu (Sant 
Andreu); Centre Cultural La Farinera del Clot 
(Sant Martí); Corxeres de Sants (Sants-Mont-
juic); i Sarrià (Sarrià).
Els contes/obres van estar dissenyats per 
l’ANUE sobre la base de valors com ara res-
pecte, igualtat, no discriminació, convivència, 
cooperació, la pau, entre altres. Utilitzant eines 
com els contes i el món de l’imaginari, els nens 
i nenes conjuntament amb els seus pares, van 
poder percebre, experimentar, participar i 
compartir la importància dels valors fonamen-
tals i els drets humans en les seves vides.
  L’activitat va tenir molt d’èxit, i va arribar 
aproximadament a un total del 400 persones.

XII JORNADES SOBRE LA REFORMA 
DE LES NACIONS UNIDES
Data: 6 i 7 d’octubre.
Lloc: Facultat de Dret i Economia de Lleida.
La delegació de l’ANUE a Lleida i la Universitat 
de Lleida van celebrar les XII Jornades sobre 
la reforma de les Nacions Unides amb el títol 
”Les Nacions Unides i la Unió Europea davant 
dels reptes i amenaces actuals: reforma del sis-
tema de governança global, seguretat, coope-
ració i drets humans”
Aprofitant l’experiència adquirida a les anteri-
ors edicions, i l’avinentesa que recentment la 
Generalitat ha reconegut el Grup de Recerca 
sobre la reforma de les Nacions Unides com a 
grup consolidat, les Jornades es van proposar 

analitzar la contribució de les Nacions Unides i 
de la Unió Europea  davant els reptes i amena-
ces d’aquest segle.
És evident que les relacions entre aquests dos 
actors internacionals de primera magnitud són 
excel·lents en el  moment actual, però també 
és palès que es podríen enfortir encara més, 
tant en l’àmbit institucional com en els sectors 
prioritaris de les seves relacions, per tal de po-
der fer front als reptes i amenaces del segle XXI.
Les jornades pretenien proporcionar un fòrum 
de debat obert a la comunitat universitària i 
extrauniversitària sobre aquest tema, procu-
rant fer-ne difusió tant al si de la Universitat 
de Lleida, com a escala local de la ciutat i entre 
col·lectius interessats en les matèries.
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JORNADA “LA CONTRIBUCIÓ DELS GO-
VERNS LOCALS A L’AGENDA DE DESEN-
VOLUPAMENT SOSTENIBLE POST 2015”
Data: 4 de novembre
Lloc: Casa Amèrica Catalunya
L’acte va ser inaugurat per Antoni Traveria, 
director general de Casa Amèrica; Jordi Cas-
tells, director de Relacions Internacionals de 
la Diputació de Barcelona; i Rosa Ana Alija, 
membre del Consell Directiu de l’ANUE i pro-
fessora associada de Dret internacional públic 
a la Universitat de Barcelona.
El primer ponent va ser Adam Rogers, coordi-
nador de l’Aliança Mundial de Ciutats contra 
la Pobresa, de l’Oficina de Nacions Unides 
per a la Cooperació Sud-Sud. Rogers va fer 
un breu balanç dels Objectius de Desenvolu-
pament de Mil·lenni, per després valorar les 
perspectives de la nova Agenda de Desenvo-
lupament Sostenible post 2015. 

L’expert va defensar la necessitat de l’establi-
ment d’un marc polític a cada país que per-
meti que els compromisos es converteixin en 
accions concretes i efectives. En aquest sentit, 
va destacar la importància que el desenvo-
lupament no creï una situació de país amb 
depèndència d’ajuda, sinó que els capaciti 
per desenvolupar-se de manera sostenible i 
independent.
 La segona ponent va ser Judith Carreras, 
consellera de l’Organització Internacional del 
Treball (OIT) a Espanya. En la seva anàlisi Car-
reras, va posar l’èmfasi en la pobresa relativa 
i no tant en la pobresa absoluta, així com en 
la desigualtat multidimensional que hi ha dar-
rera de l’actual creixement econòmic, i que 
posa en risc els avenços assolits. En aquest 
sentit, va explicar l’aposta de l’OIT perquè el 
treball digne sigui clau en la nova agenda de 
desenvolupament sostenible post 2015.

CELEBRANT EL DIA DE NACIONS UNIDES: 
COMPROMÍS AMB EL MULTILATERALISME
Data: 24 d’ocubre.
Lloc: 28 seus de parlaments autonòmics, ajuntaments 
i altres institucions d’Espanya.
El 24 d’octubre, Dia de les Nacions Unides, 
l’ANUE va dur a terme la cinquena edició de la 
campanya Celebrem el dia de les Nacions Uni-
des, en la qual es convida totes les comunitats 
autònomes, ajuntaments i altres institucions 
estatals, a fer onejar la bandera de l’Organit-
zació, acompanyada d’un pòster informatiu 
explicant què és l’ONU. 
En aquesta edició del 2014, les institucions ad-
herides a la iniciativa han estat: Parlament de 
Catalunya, Generalitat de Catalunya, Xunta de 
Galícia, Govern de les Illes Balears, Comunitat 
de Castella - la Manxa, la Junta d’Extremadu-
ra, el Col·legi d’Advocats de Barcelona i els 
ajuntaments de Barcelona, Mataró, Castellde-
fels, Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Saragos-
sa, Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet 
de Llobregat, Santander, Palma, Esplugues de 
Llobregat, Manlleu, Vitòria - Gasteiz , Vallado-
lid, Lleida, Tarragona, Girona, Mèrida, Múrcia, 
Viladecans i Sant Feliu de Llobregat. 
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Xa EDICIÓ DEL CURS “LA PROTECCIÓ 
DELS DRETS HUMANS EN EL SISTEMA 
DE NACIONS UNIDES”
Dates: del 17 al 21 de novembre.
Lloc: Palau Macaya (Barcelona).
Van inaugurar el curs Manuel Manonelles, 
director general d’Afers Ultilaterals i Euro-
peus de la Generalitat de Catalunya, i Xavier 
Pons Rafols, vicepresident d’ANUE i catedrà-
tic de dret internacional públic de la Univer-
sitat de Barcelona.
Pel seu contingut, cadascuna de les sessions 
està dotada d’un caràcter eminentment pràc-
tic, per la qual cosa les presentacions van a 
càrrec d’experts nacionals i internacionals 
que tenen una reconeguda trajectòria profes-
sional en el camp dels drets humans, tant en 
el sistema de les Nacions Unides com en l’àm-
bit acadèmic o les ONG. D’aquesta manera, 
es pretén oferir als participants l’oportunitat 
de conèixer de primera mà el sistema i les 
possibilitats reals d’interactuar-hi.
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, el 2005, 
l’ANUE va instaurar la celebració d’un curs 
sobre protecció de Drets Humans al sistema 
de les Nacions Unides. L’èxit d’assistència i 
participació, han fet que aquest any arribi a 
la seva vuitena edició amb la participació de 
reconegudes persones del món acadèmic, 
organitzatiu i de la societat civil involucrats 
en el tema de drets humans. 
El curs instaurat per l’ANUE s’emmarca 
dins l’impuls que des de l’Organització de 
les Nacions Unides ha rebut l’educació pels 
drets humans, amb la creació d’un Progra-
ma Mundial en la matèria l’any 2004. Des 
de l’Associació es considera que per  prote-
gir i promoure els drets humans no n’hi ha 
prou amb coneixer-los des de la perspec-
tiva substantiva, sinó que, a més, cal dis-
posar d’informació sobre els mecanismes 
existents per fer-ne efectiu el compliment. 
Tan sols així serà possible utilitzar-los de la 
forma més convenient, segons les circums-
tàncies de cada cas, per poder garantir que 
es respectin.

 Per acabar, van intervenir Jordi Castells, direc-
tor de Relacions Internacionals de la Diputació 
de Barcelona; i Francisco Javier Pomares, tinent 
d’alcalde i delegat de l’Àrea de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Málaga; que van explicar la 
seva experiència en el desenvolupament d’ac-
cions de cooperació des del món local.

Tots els ponents van atendre i respondre els 
comentaris i preguntes formulats pel públic, 
en un intens i interessant debat al final de 
cada ponència. Finalment, i a mode de con-
clusió, la directora de l’ANUE,  Àngels Mata-
ró, va resumir els punts més rellevants expo-
sats durant la jornada.
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66è ANIVERSARI DE LA DECLARACIÓ 
UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS
Data: 10 de desembre.
Llocs: Born Centre Cultural (Barcelona).
L’ANUE va celebrar l’acte institucional de com-
memoració del Dia Internacional dels Drets 
Humans, a la Sala Moragues del Born Centre 
Cultural de Barcelona. L’acte, que enguany es 
va dedicar al diàleg entre els drets humans, les 
arts i la cultura, va ser organitzat amb el suport 
de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Barcelona, i la Diputació de Barcelona, i va 
comptar amb la participació de Ferran Mas-
carell, conseller de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya; Eduard Sagarra, president de 
l’ANUE; Joan Carles Cañizares,  diputat ad-
junt de Cultura de la Diputació de Barcelona; 
Francina Vila, regidora de Dona i Drets Civils 
de l’Ajuntament de Barcelona; i Manel Mano-
nelles, director general d’Afers Multilaterals i 
Europeus de la Generalitat de Catalunya. 
 Després de la projecció d’un curtmetratge de 
temática afí, Isona Passola, presidenta de l’Aca-
dèmia del Cinema Català va pronunciar una 
conferencia sobre el tema art, cultura i drets hu-
mans. A continuació es va fer la lectura pública 
de la Declaració  per part de personalitats de la 
cultura catalana. Marina Rosell, i Joan Chamor-
ro i Andrea Motis van oferir una actuació musi-
cal a l’inici i al final de la lectura respectivament. 
A l’acte hi van asistir més de 200 persones.

LListat dels lectors:
• Gemma Lienas, escriptora
• Montserrat Carulla, actriu
• Madola Domingo, esculptora
• Albert Guinovart, compositor
• Núria Escudé, vicepresidenta Unió de Colles Sardanis-
tes de Catalunya
• Mariona Sagarra, cantant
• Màrius Serra, escriptor
• Carme Galofré, pintora
• Pilar Parcerisas, historiadora de l’Art i vocal del Consell 
Audiovisual de Catalunya
• Àgata Roca, actriu 
• Jordi Cruz, xef
• Jordi Casassas, president Ateneu Barcelonés
• Najat El Hachmi, escriptora
• Rosa Feliu Atienza, fotògrafa
• Rogeli Herrero, membre del grup musical Los Manolos
• Txe Arana, actriu
• Josep Mª Cortés, president de la Coordinadora de Co-
lles Castelleres de Catalunya
• Pep Gatell, director de la Fura dels Baus
• Salvador Alsius, periodista
• Glòria Rognoni, directora i actriu de teatre
• Pep Sala, músic
• Miquel Vilà, pintor
• Joan Chamorro i Andrea Motis, músics
• Màrius Gómez, fotògraf
• Quim Torra, vicepresident d’ Omnium Cultural i Carles 
Bros, pintor
• Miquel Cassanyes, Daniel Cortés i Ivet Montcada del 
grup Vakombà
• Elisenda Dalmau, directora i guionista de cinema
• José García Reyes, membre del Cercle del Liceu
• Sara Nieto, estudiant de l’Escola de Cinema de Cata-
lunya i  Maria Lamata estudiant de l’Escola de Música
• Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals
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GLOBAL CLASSROOM CANTABRIA  2014
Data: 14 de març.
Lloc: Fundación Marcelino Botín (Santander).
L’ANUE va iniciar l’any 2012 una col-
laboració amb la Fundació Botín, responsa-
ble del Global Classroom Catábria (GCC). 
Aquesta col·laboració d’assessorament es 
desprèn de l’experiència acumulada per 
l’ANUE en l’organització de les distintes 

edicions del C’MUN, Model de les Nacions 
Unides.
Aquest 2014 s’ha celebrat la 6ena edició 
del Global Classroom i hi han partipat 1000 
alumnes d’entre 13 i 16 anys, de 16 insti-
tuts bilingües i un centre de Cantàbria, que 
van exercir com a delegats dels països mem-
bres de tres comitès de les Nacions Unides: 
UNESCO, OMS i l’Assemblea General.

“STATELESSNESS & TRANSCONTINENTAL 
MIGRATION” CONFERENCE
Data: 24 i 25 de juliol.
Lloc: Institut sobre Globalització, Cultura i Migracions 
(Barcelona)
L’Institut sobre Globalització, Cultura i Mi-
gracions de la Universitat de les Nacions 
Unides amb seu a Barcelona (UNU-GCM), va 
celebrar la conferència “Migració apàtrida i 
transcontinental”.
La conferència es va centrar en una sèrie de 
qüestions relacionades amb el benestar i el 
reconeixement de les persones que traves-
sen continents mancades de ciutadania. Les 
qüestions relacionades amb els refugiats són 
crucials i amb tot, queden sense resposta als 
debats i en les polítiques relacionats amb la 
migració. Partint  del reconeixement que no 
sempre és possible distingir els refugiats dels 
immigrants, aquesta conferència va analit-

zar una sèrie de contextos on la dignitat i 
els drets humans estan en perill per raó de 
la manca de reconeixement legal i polític. En 
centrar-se en situacions d’extrema vulnera-
bilitat i en les vides viscudes a la frontera, 
aquesta conferència es va proposar identifi-
car i donar sortida a les necessitats urgents 
en relació amb els migrants apàtrides que 
han entrat a Europa.
L’acte va ser inaugurat per la Dra. Parvati 
Nair, directota de l’UNU-GCM, Anna Terrón, 
representant especial del Secretariat de la 
Unió Europea i consulatora de la Comissio-
nada Cecilia Malmström per a temes de mi-
gració; i Manel Manonelles, director general 
d’Afers Multilaterals i Europeus de la Gene-
ralitat de Catalunya. Eduard Sagarra, presi-
dent d’ANUE hi va participar pronunciant la 
conferència inaugural sobre “La necessitat 
de la immigració en un món globalitzat”.

CONFERÈNCIA SOBRE EL PACTE MUNDIAL 
Dates: 17 d’octubre.
Lloc: Fòrum Berger i Balaguer (Vilafranca del Penedès). 
La Jove Cambra Internacional (JCI) de Cata-
lunya va celebrar el seu 46è Congrés Nacio-
nal el dies 17, 18 i 19 d’octubre a Vilafranca 
del Penedès, i l’ANUE va ser convidada a 
participar-hi impartint una conferència so-
bre el Pacte Mundial de les Nacions Unides.
Xavier Guerrero, adjunt a direcció de l’ANUE 

va parlar d’aquesta iniciativa de les Nacions 
Unides,  per donar a conèixer el Pacte Mun-
dial i  la RSC, les seves implicacions, el seu 
funcionament i els seus resultats.
La gran necessitat de l’equilibri al nostre 
món només es pot aconseguir si tothom èti-
cament coneix els límits en tots els àmbits de 
la nostra vida.
Per tancar l’acte, diverses cambres inter-
nacionals de joves  de Catalunya van fer la 

ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ 
AMB ALTRES ENTITATS
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JORNADA “A qUI PERTANY L’ÀRTIC?”
Data: 11 de novembre.
Lloc: Palau Macaya (Barcelona).
Organitzat pel Club de Roma a Barcelona, l’ac-
te volia explicar i donar rellevància a aquesta 
part del món de vital importància geoplítica en 
un món globalitzat com l’actual.
Van inaugurar la jornada Ricard Fornesa, pre-
sident d’Abertis, Jaume Lanaspa, president de 
l’Oficina del Club de Roma a Barcelona i Edu-
ard Sagarra, president d’ANUE.
La sessió va continuar amb la conferència d’Ig-
nacio José García Sánchez, capità de nau, 2n 
director del Instituto de Estudios Estratégicos 
el qual va parlar de “La geopolítica de l’Àrtic”; 

Elena Conde Pérez, professora de dret inter-
nacional públic de la Universitat Complutense 
de Madrid, va parlar de “Els elements de dret 
internacional per a la governança de l’Àrtic”; 
Belén Sánchez Ramos, professora de dret in-
ternacional públic de la Universitat de Vigo, va 
parlar de “El Consell Àrtic: reptes i prioritats”; 
Mar Campins Eritja, professora de dret inter-
nacional públic de la Universitat de Barcelona 
va parlar de “La posició de la Unió Europea 
en la gestió de l’Àrtic”. Va tancar l’acte José 
Manuel Morán, vicepresident de l’Oficina del 
Club de Roma a Barcelona que va parlar de 
“Les cruilles de l’Àrtic i el desenvolupament 
humà: els altres debats necessaris”. 

10 ANYS del PACTE MUNDIAL A ESPANYA 
Data: 26 i 27 de novembre. 
Lloc: CosmoCaixa de Madrid i Barcelona.
El 26 de novimbre a la seu de CosmoCaixa 
a Madrid, i el dia 27 a Barcelona, el Pacte 
Mundial a Espanya va celebrar el seu 10è 
aniversari. L’ANUE que és membre fundador 

del Pacte va ser-hi present amb l’assitència 
del nostre president Eduard Sagarra, i va re-
bre una placa commemorativa dels 10 anys 
de pertinença al Pacte.
Una centena d’entitats més van rebre, du-
rant aquest acte, el reconeixement per per-
tànyer a la inicitaiva en qualitat de soci du-

signatura simbòlica del Pacte Mundial de les 
Nacions Unides. Posteriorment, es va procedir 
a la inauguració de l’exposició dels 50 anys 
d’història de la Jove Cambra Internacional de 
Catalunya.
El dia 11 de novembre, el president de la Jove 
Cambra Internacional, Shine Bashkaran es va 

entrevistar amb el president d’ANUE Eduard 
Sagarra en ocasió de la seva visita a Barce-
lona. El van acompanyar Carles Lombarte, 
president de la Jove Cambra Internacional a 
Catalunya, Magí Senserrich, vicepresident de 
la Jove Cambra Internacional a Catalunya, i 
Xènia Castelltort, secretària técnica.
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rant l’última década.
L’acte va ser inaugurat per la directora ge-
neral Isabel Guarro i va comptar amb la pre-
sència de Georg Kell, director executiu de 
Global Compact, que va pronunciar la con-

ferencia inaugural.
Un any més, l’ANUE ha presentat, com a soci 
del Pacte Mundial a Espanya, el seu informe 
de progrés que podeu trobar a la nostra web 
www.anue.org

V JORNADA “L’úS DEL CATALÀ 
A LA JUSTICIA”
Data: 28 de novembre
Lloc: Col·legi d’Advocats de Barcelona.
La Comissió de Llengua del Consell dels Il-
lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, 
en compliment de les línies d’actuació es-
tablertes en el Pla de Treball signat amb la 
Generalitat de Catalunya, va organitzar la V 
Jornada sobre l’ús del Català a la justicia.
Aquesta cinquena trobada va comptar amb 

la presència de Guillermo Ormazábal, ca-
tedràtic de dret processal de la Universitat 
de Girona i de la directora de Política Lin-
güística de la Generalitat de Catalunya Ester 
Franquesa. La segona part de la jornada va 
comprendre una taula rodona en la qual hi 
va participar el president d’ANUE, Eduard 
Sagarra.
Va cloure l’acte el president de la Comissió de 
Llengua de l’Advocacia Catalana i degà del 
Col·legi d’Advocats de Tortosa, Josep Canício.

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN PARA LAS 
NACIONES UNIDAS
Des de l’ any 1989, l’Associació edita aques-
ta revista amb caràcter quadrimestral donant 
a conèixer les activitats de les Nacions Uni-
des, també de la mateixaa Associació i articles 

d’opinió sobre la realitat internacional que ge-
neren debat. Rebem moltes mostres de suport 
i valoració positiva que ens animem a continu-
ar tirant endavant aquesta publicació.
La publicació es presenta en format on-line, 
des de l’any 2010. Enguany s’ha editat el nú-

PUBLICACIONS I ESTUDIS
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ANUE ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Durant l’any 2014, Eduard Sagarra, president 
de l’ANUE, ha publicat un seguit d’artícles a 
diferents publicacions:
- “Síria 2014: hi ha consciència internacional?” 
Revista Catalunya cristiana. 14 de febrer de 2014.
- “Ucraïna-Crimea: legalitat internacional o 
partida d’escacs”. Revista Catalunya cristiana. 

13 d’abril de 2014.
- “Son eficaces las vallas en ceuta y Melilla?” 
Diario jurídico. 3 de maig de 2014.
- “¿Los ODM son una partitura a interpretar 
que a veces desfina?” Entrevista a Correspon-
sables. 29 d’octubre de 2014.
- “No és això ministre, no és això!” El Punt 
Avui. 15 de desembre de 2014.

ANUE  INFORMA
Al llarg de 2014, l’Associació s’ha esmerçat a 
fomentar la sensibilització de la participació 
d’afiliats i simpatitzants a través de la pàgina 
web (aquest any en tres idiomes català, caste-
lla i anglès)  i de nombrosos enviaments d’e-
mails. Conscients de la importància de la co-
municació i d’informar correctament a través 
de les noves tecnologies, l’ANUE ha agilitzat 
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 desen-
volupades des del departament de Comuni-
cació és l’elaboració d’ANUE Informa, una re-
copilació 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). 

COMUNITAT ANUE
L’ANUE segueix ampliant la seva presència a 
les xarxes socials més esteses per donar noti-
cia de la seva tasca i la de les Nacions Unides 
a un públic més nombrós. A més de la con-
solidació de la pàgina de Facebook (https://
www.facebook.com/ANUE.UNASpain), que 
compta amb més de 2.600 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 el seu propi canal de 
Youtube www.youtube.com/user/UNASpain 
on es poden visionar més de 25 vídeos sobre 

algunes de les nostres activitats i les apari-
cions de l’ANUE als mitjans de comunicació  
(que ja ha superat les 8.000 visualitzacions).
Per últim, hem creat un compte de Twitter 
@ANUE_ONU per informar de manera breu 
i immediata del que esdevé a 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 poden seguir en directe el treball 
que s’està realitzant. Hem aconseguit tenir 
uns 1.290 seguidors.

mero 44  i l’especial de C’MUN.
La revista ha publicat els artícles següents:
-¿Está Marruecos en transición?.
-La nueva propuesta de reforma de la justicia 
universal en España.
-Ucrania: el contador vuelve a cero.
-El conflicto Ucrania-Rusia por Crimea, ¿una 
nueva guerra fria?
-Obama II: un balance con claroscuros.
-La ONU, la Santa Sede y los derechos del niño.
-Retos de futuro en materia de asistencia 
humanitaria.
-Elecciones europeas: ¿por qué el populismo?

-Las Naciones Unidas y el acceso humanita-
rio a Siria.
-Las Naciones Unidas ante el huracán de san-
gre y fuego de la franja de Gaza.
-La autodeterminación de Escocia.
-Asignaturas pendientes de España en re-
lación a los crímenes de la Guerra Civil y el 
franquismo.
-Elecciones en Bosnia-Herzegovina: un país 
que no avanza.
Com cada any, l’ANUE publica el seu calen-
dari amb els anys internacionals de les Naci-
ons Unides.





35

Memòria 2014

ECONOMIA





37

Memòria 2014





Annual Report
of activities
2013 / 2014





Annual Report of Activities 2013-2014

41

2013
C’MUN 2013
8th Edition of the C’MUN, the  Model 
United Nations of Barcelona
Date: from 7th to 10th May
Place: City Council and CosmoCaixa
During four days, nearly 250 university stu-
dents from 30 countries and 50 universities 
from all over the world discussed some of 
the most important issues of the international 
agenda in the C’MUN 2013 sessions. The for-
mal opening ceremony was held in the Saló de 
Cent in the City Hall of Barcelona, the working 
sessions took place in the CosmoCaixa and, as 
usual, the event had the support of the govern-
mental institutions, such as the Government of 
Catalonia, the City Council and the Provincial 
Council of Barcelona, and the Ministry of For-
eign Affairs and Cooperation.
This year, apart from the regular sessions of 
the principal organs of United Nations it was 
added a new committee: the European Coun-
cil. On the other hand, the ‘Training Sessions’, 
which are thought to improve the debates, 
were carried out for the third time, especially 
for the new participants.
The C’MUN is one of the most important inter-
national forums of the UN working simulation. 
The subjects of this edition were: Millennium 
Development Goals and beyond 2015 (General 
Assembly); Integral Strategy in the Sahel (Secu-
rity Council); The Role of the Traditional Values 
and the Protection of the GLTB Group (Human 
Rights Council); The Freedom of Speech con-
cerning Religion and Internet (UNESCO); and, 
the Banking Union, Energy Policy and the Case 
of Kosovo (European Council).

PEACE PRIZE 
34th Peace Prize: Pen Català
24th October,  Escola Municipal de Música Victoria 
dels Ángels, Sant Cugat del Vallès
The PEN Català was awarded the 34th Peace 
Price. Since its foundation in 1922, a year af-
ter of the creation of the PEN (Poets, Essayists, 
Novelists) International in London, the PEN 
Català has been a platform for the internation-
al projection of the literature and the writers of 
the Catalan-speaking territories. Such interna-
tional projection was made through its active 
participation in the PEN International objec-
tives, basically in the defence of the freedom of 
speech and the fight to release the persecuted 
writers. The first article of the foundation Chart 
affirms that: ‘Literature knows no frontiers and 
must remain common currency among people 

in spite of political or international upheavals.’ 
Among the activities of the PEN Català it is 
worth to mention the defence of the linguistic 
rights and the promotion of the literary transla-
tion in order to disseminate the Catalan litera-
ture in other languages, as well as supporting 
the translation of universal literature works into 
Catalan. 
The Award Ceremony was held on 22th Janu-
ary in Escola Municipal de Música Victòria dels 
Àngels of Sant Cugat del Vallès and it was 
chaired by the mayor, Mercè Conesa; by Xavier 
Pons, ANUE Vice-President; and, Joan Carles 
Garcia, Deputy Assistant of the President of the 
Provincial Council of Barcelona.
Two students of the professional level of the 
Conservatory of Sant Cugat, Anna Cortijos 
(soprano) and Juan José Rodríguez (piano), 
opened the event playing two pieces. Xavier 
Pons and Joan Carles Garcia mentioned the 
freedom of speech and the access to culture, 
information and education as the basic ele-
ments for achieving peace and respect of the 
Human Rights.
On the other hand, Mercè Conesa commented 
the implications of the institutions in this task 
from global to local scale, and working with 
the civil society. She also mentioned the con-
tribution of the Universitat Internacional de la 
Pau of Sant Cugat.
Maria Barbal, writer and member of the PEN 
Català, made an emotional review of the his-
tory and the tasks of this institution, from the 
foundation to the present, and also the years 
of the dictatorship and the exile.
When the president of the PEN Català Carme 
Arenas received the award, she mentioned the 
importance of the international projection of 
the Catalan Literature (and the presence in in-
ternational institutions such as UNESCO), and 
also the defence of the linguistic rights, espe-
cially for minorities. Regarding this aspect, she 
reminded that the PEN Català is still working 
closely with the United Nations for the recogni-
tion of the Universal Declaration of Linguistic 
Rights.

RECOGNITIONS 
Badge of Honour of the Civil Merit Order
21th May, Ministry of Foreign Affairs and Coopera-
tion
The former Director-General of Foreign Policy 
and Multilateral, Global and Security Affairs, 
Santiago Cabanas, awarded ANUE the Badge 
of Honour of the Civil Merit Order, in recogni-
tion of the task of promotion and dissemina-
tion of the values of the Charter of the United 
Nations, including the formidable task of ap-
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proaching the peace values, solidarity and co-
operation among civilization to the Spanish 
society.

COURSES, CONFERENCES & SEMINARS

‘Responsible Investments: Companies 
and International Cooperation for De-
velopment’ Conference
7th March, Palau Macaya (Barcelona)
The conference aimed to inform about the 
outstanding initiatives in terms of responsible 
investment and show how the interaction 
among public institutions, companies and 
other private entities can contribute to the 
achievement of a sustainable development 
with specific examples of the best business 
practice.
The event was opened by Albert Sòria, Assis-
tant Director-General of ‘la Caixa’ Foundation; 
Eduard Sagarra, ANUE President; and Fer-
ran Civil, First Vice-President of the Provincial 
Council of Barcelona. 
Hansin Dogan, Assistant Director of the Istan-
bul International Centre for Private Sector in 
Development of the UNDP, talked about re-
sponsible investment from the perspective of 
the inclusive markets for the international co-
operation for development.
Francesc Xavier Garayoa, Director of the Social-
ly Responsible Investment Spanish Forum, and 
Jordi Castell Masanés, Director of International 
Relations of the Provincial Council of Barcelo-
na, talked about the cooperation and the soli-
darity in companies, and new public–private 
alliance for the development. Finally, Francisco 
Javier Pérez, Catalonia Regional Coordinator of 
the Adecco Foundation; Ariadna Bardolet, As-
sistant Director of the International Area of ‘la 
Caixa’ Foundation; and Marta Ribera, collabo-
rator of Responsabilitat Global, talked about 
the best business practice.

Round Table ‘The Effects of the Econom-
ical Crisis in the Implementation of the 
Human Rights’
24th May, Place: Palau Macaya (Barcelona)
ANUE and the Health and Family Association 
organized the round table they highlighted the 
importance to reinforce the social agenda in 
the present context, where the crisis spreads 
poverty to new population groups, and head-
ed the conference of Magdalena Sepúlveda, 
Special Rapporteur on Extreme Poverty and 
Human Rights of the United Nations. She was 
very critical with the present public restrictive 
policies, which were evitable according to her, 
and which were adopted without taking into 

consideration the Human Rights and the social 
impact and poverty. She also was critical with 
this ‘wrong’ measures being implemented 
with neither transparency nor participation or 
consultation with the civil society, and with-
out creating measures of accountability. On 
the contrary, she insisted that they were made 
against public opinion and with a violent re-
pression of the demonstrations.

Human Rights, Art and Debate Series
Thursdays 20th June to 11th July,  ANUE headquar-
ters, Barcelona.
The United Nation Association began this 
‘summer sessions’ with conferences and de-
bates about art and all its movements and its 
connection with Human Rights.
For this reason, ANUE organized four sessions 
in a new place that we want to promote as a 
meeting point to share ideas and thoughts in a 
relaxed environment. The subjects of the ses-
sions were: ‘Happiness: a Human Right’ by Jor-
di Grané; ‘Painting: expression and feelings’ by 
the gallery owner Anton Maragall; ‘Music and 
Human Rights. 50 years of Pau Casals at UN’ 
by Núria Ballester, Director of the Pau Casals 
Museum; and ‘Human Rights and Poetry’ by 
the poet Carles Duarte.

Parallel Act of the UN Human Rights 
Council: ‘Femicide and Human Rights’
17th September, Palais des Nations, Geneva
ANUE jointly with WFUNA and Small Arms Sur-
vey organized a parallel event during the 24th 
session of the Human Rights Council on Femi-
cide and Human Rights.
Supported by the Human Rights Office of the 
Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, 
this activity was also complimentary during the 
second session of the program ‘Civil Society 
in Action for Human Rights’ which WFUNA 
implements since January of this year with the 
participation of ten UNA and also the active 
participation of ANUE. This activity was the first 
one to be organized by ANUE abroad, in an 
international context. 
The event was held in an important interna-
tional location such as the Palais des Nations 
and had the participation of experts.
The practice of the ‘parallel event’ and its 
performance in such an important location, 
offered ANUE the opportunity to be better 
known and to interact with governmental in-
stitutions (such as ODH), other NGOs and other 
interested parties at international level.
The public’s participation was important, be-
tween 40 and 50 people, and it was consid-
ered to be successful, especially taking into ac-
count that the subject (femicide) isn’t neither 
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known nor worked in the international agenda 
of Human Rights.

‘Discrimination in Times of Crisis’ 
Conference
27th November, Place: Palau Macaya (Barcelona)
ANUE organized the conference ‘Discrimina-
tion in Times of Crisis’ in order to think about 
the tools that enable the fight against inequal-
ity, instability and risk of exclusion. Eduard 
Segarra, ANUE President, and Josep M. Quer-
alt, Director of Civil Rights of the Woman and 
Civil Rights Council, opened officially the event, 
supported by the City Council of Barcelona and 
the Government of Catalonia.
Santiago Vidal, judge of the Provincial Court 
of Barcelona, hosted the main conference. He 
strongly defended the need to intensify the so-
cial protection policies, especially those related 
with health, education, pensions and depen-
dence. In spite of the hard description that she 
made of the present context in which 80% of 
the population has impoverished, and 25% is 
on the brink of poverty, Vidal mentioned that 
the problem to face isn’t the lack of legislation, 
but its implementation.

11th Conference about the Reform of 
the United Nations
11th to 13th November, Faculty of Law and Econo-
my of the University of Lleida
 From the experience of previous editions, and 
given the fact that the Government of Cata-
lonia has recognized the Group of Research 
on the Reform of the United Nations as a con-
solidated group, the participants of the confer-
ence analyzed the contribution of the United 
Nations and the European Union in front of the 
challenges and threats.
It is clear that the relations between the United 
Nations and the European Union are excellent 
in the present, but it is also clear that the re-
lations could be improved both in the institu-
tional framework and in the priority sectors of 
their relations, in order to face the challenges 
and threats.
The aim of the sessions was to provide an open 
forum of debate in and out of the university 
about this subject, making the same dissemi-
nation in the University of Lleida, the city enti-
ties and groups interested.

9th Edition of the Course ‘Protection of 
Human Rights in the UN System’
2nd to 12th November, Bar Association of Barcelona
ANUE organized the 9th edition of the course, 
which during six sessions treated different is-
sues of procedures and organization in rela-
tion with the methods of protection of Human 

Rights inside the United Nations system. 
Due to their content, each session has a prac-
tical nature. The presentations were given by 
national and international experts, which are 
well known in the Human Rights field, in the 
United Nations system and the educational or 
NGO world. In this way, the participants are of-
fered the opportunity of knowing the system 
and the real possibilities of interaction.
The Human Rights are the key element of the 
UN and also of ANUE. In 2005, with the aim 
of putting them on the map, ANUE opened 
the organization of one course on Protection 
of Human Rights in the United Nations System. 
The success of the attendance and participa-
tion has allowed the course to reach its 8th edi-
tion with the participation well known people 
of the academic sphere, entities and civil soci-
ety involved in Human Rights.
The course belongs to the stimulus that the 
United Nations has proposed for the educa-
tion on Human Rights, with the proclama-
tion of a Global Programme since December 
2004. ANUE considers that knowing the Hu-
man Rights in a substantial way is not enough 
to protect and promote them, we also have to 
know the existing mechanisms to make them 
effective. Only then, it will be possible to use 
them in the most convenient way in order to 
guarantee their respect, under the circum-
stances of each case.

ACTIVITIES

Presentation of the Human 
Development Report 2013
26th April, Palau Macaya (Barcelona)
Adam Rogers, Principal Advisor of Strategic 
Communication in the Coordination Office of 
UNPD in Geneva, gave the main speech.
Joan Soler, ANUE Vice-President; Beatriz Es-
cribano, from the UNESCO Sustainability Chair 
of the UPC; Francesc Ventura, Director of the 
Palau Macaya from ‘la Caixa’ Foundation; and 
Carles Llorenç, Director-General of the Cata-
lan Agency of Cooperation for Development; 
opened the event highlighting the importance 
of the report as an instrument for cooperation, 
in order to transform the economic growth 
into welfare for people.
Adam Rogers mentioned the changes that the 
world is suffering, with a rise of the southern 
countries (especially Asian countries), and a rise 
of the trade South-South, at the expense of the 
North. It is important that, especially in Asia, 
this rise is not only economical but also social, 
and with an increase of the middle class. On 
the other hand, he defended the investment 



Annual Report of Activities 2013-2014

44

in the education, health issues and environ-
ment protection, and not only in the industrial 
capacity, since all these aspects are relationed. 
He also emphasized the need of politicians to 
think in long-term (and not only in the next 
elections) and make an effort to promote: edu-
cation, research, equality, representation and 
responsibility, without forgetting the environ-
mental challenges. Finally, he highlighted the 
importance to adapt to new realities, reform 
the international institutions or creating new 
ones so that they assume a coherent pluralism 
in front of the growth of regions, and a space 
for non-state actors.

Meeting of the islandic case
1st July,  ANUE Headquarters, Barcelona
On 1st July, ANUE organized a meeting with 
the Professor in European Law in University 
of Iceland, Elvira Méndez, author of the book 
‘The Revolution if the Vikings: the Victory of 
citizens – the Lessons of the model of Iceland 
to overcome the Crisis in Spain,’ (La Revolución 
de los Vikingos: La victoria de los ciudadanos – 
Las lecciones del modelo islandés para superar 
la crisis en España), Editorial Planeta, 2012. Pro-
fessors of International Law in University of Bar-
celona, Open University of Catalonia (Universi-
tat Oberta de Catalunya) and representatives 
of the Anti-fraud Office of Catalonia and rep-
resentatives of ANUE attended to the meeting.
During the meeting, Professor Méndez ex-
plained carefully the Icelandic Case, which was 
worldwide known when Iceland was the first 
country from Occidental Europe to receive a 
bailout, after the financial and economic crisis 
in 2008. The answer of the people from Ice-
land, which was a revolution for the habitual 
impositions of the markets in these cases, has 
evinced the role that citizens can play in order 
to preserve social coherence and economic, so-
cial and cultural rights in times of crisis. 
Professor Méndez presented the example of 
Iceland as a possible model, although the dif-
ferences of the country, for the better com-
prehension of the problems that Spain and 
the European Union are facing at the moment 
and their near future. All the attendants had an 
open discussion. 

65th Anniversary of the Universal 
Declaration of Human Rights
11th December, Auditorium of Palau de la Gener-
alitat de Catalunya 
ANUE celebrated the 65th Anniversary of the 
Universal Declaration on Human Rights. Neus 
Munté, Councillor of Social Welfare and Fam-
ily, chaired the event, and David Roosevelt, 
grandson of Franklin Delano Roosevelt and 

Eleonor Roosevelt, participated with a talk on 
his grandmother’s role in drafting the Universal 
Declaration on Human Rights. 
Later, the articles of the Declaration were read 
by personalities of the different fields of the 
Catalan society such as Carme Ruscalleda, 
chef; Jaume Lanaspa, Gerenal Director of ‘la 
Caixa’ Foundation; Miquel Samper, President 
of the Catalan Law Council; Joan Reventós, 
Coordinator of the Catalan Committee of AC-
NUR; Carles Capdevila, Director of the ARA 
newspaper; Pavarti Nair, Director of the Insti-
tute of the United Nations University; or Albert 
Batlle, Assistant Director of the Anti-fraud Of-
fice of Catalonia.

Appearance in the Parliament
13th December, Parliament of Catalonia
ANUE appeared in front of the Foreign Affairs 
Committee of the Parliament of Catalonia. The 
aim was to explain for the first time our task 
developed during the 50 years of our existence 
and our future perspective.

CAMPAIGNS

Workshop ‘Telling Tales, Count on me’
27th November, Palau Macaya
Due to the success of the Workshops of Peace 
in 2012, with the support of ‘La Caixa’ Foun-
dation, ANUE organized some sessions of the 
workshops in CaixaForum of Catalonia (Barce-
lona, Girona, Lleida, Tarragona), Madrid and 
Palma de Mallorca.
For this event, the workshops were made in 
small plays of 45 minutes, aimed to reinforce 
values such as respect, responsibility, coopera-
tion, listening to the family, knowing that the 
family as the main communicator.
This plays involved all the spectators and fami-
lies. In Catalonia they were organized by the 
theatre company Grup Comediarte; in Madrid 
by Anhoa Fernández, an actress and storyteller; 
and in Palma de Mallorca by the well-known 
storyteller Nati de Grado.

Celebrating the United Nations Day
Date: 24th October
Place: 28 regional parliaments, city councils and 
other Spanish institutions
The last United Nations Day, ANUE organized 
the 5th edition of the campaign Celebremos el 
día de las Naciones Unidas (Let’s celebrate the 
United Nations Day), inviting all the regional 
governments, city councils and other institu-
tions to display the flag of the United Nations, 
along with an informative poster explaining 
what the United Nations is. 
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In this 2013 edition, the institutions that gave 
support to the campaign were: Parliament of 
Catalonia, Xunta de Galícia, Govern de les Il-
les Balears; Comunidad de Castilla-La Mancha, 
la Junta de Extremadura, the Bar of Barcelona 
and the city councils of Barcelona, Mataró, 
Castelldefels, Sant Boi de Llobregat, Terras-
sa, Saragossa, Santa Coloma de Gramenet, 
l’Hospitalet de Llobregat, Santander, Palma, Es-
plugues de Llobregat, Manlleu, Vitòria-Gasteiz, 
Valladolid, Lleida, Tarragona, Girona i Sant Fe-
liu de Llobregat. This year the Government of 
Catalonia, the Government of Aragón and the 
city councils of Mérida and Murcia have added 
to the campaign.

Study Aid 2013
5th November to 5th December, 24 study rooms 
in Catalonia
The Study Aid (Olimpiada Solidaria de Estudio: 
OSE) is an educative action used to instil the 
values of solidarity, social awareness and effort 
mainly to students.
All kind of students (with a minimum age of 
ten) can participate in OSE. Their study time 
is supported by public institutions and private 
companies which give one euro for each study 
hour. Their effort in study hours is changed 
into euros which allow the project’s funding of 
aid to the development for Southern countries, 
in the fields of education and professional for-
mation for young people.
By means of the Study Aid, the students real-
ize that, although they don’t have money, with 
their effort they can help other people, getting 
involved with the cooperation to development 
and contributing to create a better world. So, 
students show their commitment and solidar-
ity in a more active way and they become ac-
tors of the change that the aid to development 
wants to make.
In 2003, OSE was first organized in Logroño (La 
Rioja) by the Spanish NGO Coopera (Jóvenes 
para la Cooperación al Desarrollo). With time, 
OSE has become more international and it is 
held in some Spanish cities and in 15 countries. 
Due to its international nature, OSE has coor-
dinators in different countries or cities that par-
ticipate. So, ANUE is the coordinator and orga-
nizer in Catalonia. This year in Catalonia there 
were 15,537.8 study hours with the participa-
tion of 24 rooms and 2009 Catalan students. 
You can check the global, state and regional 
results on: www.anue.org/sites/default/files/
anue/pdf/resultatsOSE2013.pdfhttp://www.
anue.org/sites/default/files/anue/pdf/resultat-
sOSE2013.pdf
http://www.anue.org/sites/default/files/anue/
pdf/resultatsOSE2013.pdf

ANUE with the ‘Peace Song’
17th December, Tibidabo Park (Barcelona)
The Peace Song (Cançó de la pau) aim is to 
spread the values of tolerance, solidarity and 
respect among children. During the day, hun-
dreds of boys and girls write peace messages 
on the Big Notebook of Freedom and then 
they sing the Peace Song, which was written 
by Lluís Vidal 14 years ago. Àngels Mataró, 
ANUE Director, emphasised the fact that in 
order to win the battle for peace we have to 
eliminate wars and reach a more tolerant, car-
ing and fair world. 

PUBLICATIONS AND STUDIES

Magazine of UNA-Spain
Since 1989, ANUE produces this magazine to 
report about the activities of the United Na-
tions, of the Association as well as opinion 
articles that generate a debate about the in-
ternational reality. The support and valuation 
that we receive for our work encourages us to 
continue with this publication. Since 2010, the 
C’MUN magazine is published in paper, while 
the other articles are published on-line. When 
the year finishes, a compilation of articles is 
presented. 
Articles of the 2013 Magazine
- The United Nations approve the Arms Trade 
Treaty
- The German elections and the future of Eu-
rope
- The UN in the Spanish media: an oasis in the 
desert?
- The (resistible) rise of the right-wing extrem-
ism in Europe
- The United Nations and Mali
- Iraq, 10 years (2003-2013)

ANUE INFORMA
In 2013, ANUE fomented the awareness of the 
participation of our members through our web 
page (this year in three languages: Catalan, 
Spanish and English) and emails. 
One of the most important activities that has 
been developed by the department of Com-
munication 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, jour-
nalists, NGOs and others)

ANUE COMMUNITY
ANUE continues expanding its presence in the 
most used social networks in order to inform 
about its work and the work of the United  



Annual Report of Activities 2013-2014

46

Nations to as many people as possible. We also 
have our page in Facebook (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 our ‘fans’.
ANUE has also its own Youtube channel (www.
youtube.com/user/UNASpain) where 22 videos 
are available about some of our activities and 
the interventions of ANUE in media, and there 
were more than 3,385 views.
Finally, we have created an account on Twitter 
@ANUE_ONU to inform quickly and briefly of 
what is happening in United Nations, as well as 
the activities of ANUE at the same time they are 
carried out. We tweet summaries of each pa-
per given in seminars and conferences so that 
those who cannot attend to the activity, they 
can follow it as it is happening. We have ob-
tained about 665 followers with 902 tweets.

2014
C’MUN 2014
9th Edition of the C’MUN, the  Model 
United Nations of Barcelona
29th April to 2nd May, CosmoCaixa, Barcelona
From 29th April to 2nd May, 250 university 
students from 27 countries and 40 different 
universities from all over the world discussed 
some of the most important issues of the 
United Nations agenda in the C’MUN 2014, 
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 
closing ceremony took place in the Cosmo-
Caixa museum. As usual, the simulation had 
the support of the governmental institutions, 
such as the Government of Catalonia, the City 
Council of Barcelona, the Provincial Council of 
Barcelona and the Ministry of Foreign Affairs 
and Cooperation of the Spanish Government.
This year, besides the regular sessions of the 
main United Nations regular organizations like 
the Security Council and the Human Rights 
Council, there were new commissions, such 
as the European Union Council. Furthermore, 
this year was the 4th edition of the ‘Training 
Sessions’, created to improve the debates of 
the sessions, especially for new participants of 
the C’MUN. It is a known fact that the C’MUN 
Barcelona is one of the most important inter-
national forums of United Nations working 
simulation with these characteristics which are 
celebrated around the world. 
The subjects of this edition were:

The Terrorism at the Middle Orient and North 
Africa (Security Council); Information and Se-
curity Rights (Human Rights Council); Corrup-
tion (UNODC); Feminicide and Violence against 
Women (Economical and Social Council); De-
mocracy and Postconflict Reconciliation (Alli-
ance of Civilisations); and, Population Move-
ments, political refugees and asylum (European 
Council).

PEACE PRIZE
35th PEACE PRIZE: Fatou Bensouda
24th October, Saló de Cent of the City Council
This year, the jury wants to appreciate the dedi-
cation and the work of Fatou Bensouda, a pub-
lic prosecutor of the International Penal Court, 
for her contribution to the Rule of Law and the 
Culture of Peace.
Each year, the decision is proclaimed in Oc-
tober 24th, the United Nations Day, which 
commemorates the Organization Foundation 
Anniversary on 1945. The Peace Prize has an 
endowment of 5,000 €, which is donated by 
the City Council of Barcelona, who is also part 
of the jury and supports the Prize. The award-
giving ceremony will take place at the Saló de 
Cent of the City Hall.
Bensouda is a lawyer and a former civil servant 
of the Gambia Government, expert in Interna-
tional Penal Law. Before she assumed the po-
sition of Prosecutor of the International Penal 
Law, she was an assistant. Previously, she had 
worked as a juridical assistant and trial lawyer 
at the International Penal Court to Rwanda in 
Arusha (Tanzania) where she became the Le-
gal Advisory Unit Manager. Between 1987 and 
2000 she was Senior Counsellor of the State, 
Attorney General, Deputy Director of the Pub-
lic Ministry and Solicitor-General of the Justice 
Ministry; Legal Adviser of the President and the 
Gambia Republic’s Cabinet.

CONFERENCES AND COURSES

Evenings of Human Rights: 
Art and Debate
10th July,  ANUE Headquarters, Barcelona
ANUE celebrated the 2nd Edition of the Eve-
nings of Human Rights with a talk of Sister Lu-
cia Caram.
Sister Lucia Caram explained to the audience 
her perception of the happiness rights, based 
on the respect of the more basic Human 
Rights and Freedom and Justice defence for 
everybody.
Caram, who was worried about the conse-
quences people are facing because of the 
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economical crisis, spoke about ‘contemplative 
peace’, based not only on indignation, but also 
on being responsible. Moreover, she defended 
that sharing that happiness is the only way to 
make it effective. ‘Happiness is not about do-
ing or receiving. It is about walking in another’s 
shoes and to defending the other’s rights.’ Sis-
ter Lucia, who was absolutely against the self-
ish social model and the limitless resource con-
sumption by only few people, held that we all 
must make a personal change in order to reach 
a more human model. ‘If this happiness is only 
for a few, it will never be complete.’
Sister Lucia had words for everybody: from 
citizens to politicians, businessmen to the Epis-
copal Conference, even for the International 
Monetary Fund and the World Bank. ‘We 
were on a train that was headed towards the 
abyss. That train has been derailed, but our 
leaders want the train back to the same rail.’ 
Being a Sister doesn’t stop her in the defence 
of ideals and she talks freely about the unfair 
nonrecourse-debts or the critiques of shortage 
of political goodwill to grant the civil welfare. 
‘Freedom is about being able of living in dig-
nity. Whenever the government can’t ensure 
that, it has failed.’ 

‘The contribution of the local govern-
ments and the Agenda of Sustainable 
Development of 2015’ Conference
4th November, Casa Amèrica Catalunya, Barcelona
The event was opened by Antoni Traveria, 
Director-General of Casa Amèrica; Jordi Cas-
tells, Director of International Relations of the 
Provincial Council of Barcelona; and Rosa Ana 
Alija, member of the Leadership Council of 
ANUE and Associate Professor of Public Law at 
the University of Barcelona.
The first speaker was Adam Rogers, who is a 
coordinator of World Alliance of Cities Against 
Poverty, of United Nations Headquarters of 
South-South Cooperation. Rogers did a brief 
evaluation of the Millennium Development 
Goals, and then he considered the perspectives 
of the new Sustainable Development Agenda 
after 2015.
Adam Rogers defended the need to set up a 
political framework in every country to allow 
compromises to become specific and effective 
actions. In this regard, he emphasised the im-
portance of these actions not to create a situa-
tion of dependent country, but to allow them 
to grow in a sustainable and independent way.
The second speaker was Judith Carreras, Coun-
sellor of the International Labour Organization 
in Spain. Carreras emphasised her analysis of 
the relative poverty and the absolute poverty, 
as she did with the multidimensional inequal-

ity which is behind the actual economical 
growth and which is jeopardizing the progress 
achieved. In this regard, she explained the wa-
ger of ILO to make ‘decent work’ the key of the 
new agenda of the sustainable development 
after 2015.
Finally, the last talk included the statements 
of Jordi Castells, Director of International Re-
lations of the Provincial Council of Barcelona; 
and Francisco Javier Pomares, Deputy Mayor 
and Delegate of Area of Social Rights at the 
City Council of Malaga. They spoke about their 
experience in the development of cooperation 
actions at the local level.
The public listened and answered all the com-
ments and questions they did in a very intense 
and interesting debate at the end of each talk. 
Àngels Mataró, ANUE Director, summed up 
the main points of the day as a conclusion.

10th Edition of ‘The defence of the 
Human Rights in the UNsystem’ Course
17th to 21th November, Palau Macaya of Fundació 
la Caixa, Barcelona
Over five sessions, some questions were de-
bated about the procedure and organization 
of the United Nations in regard of the Human 
Rights defence working methods. 
The conference was opened by Manuel 
Manonelles, Director-General of Unilateral and 
European Affairs of the Government of Cata-
lonia; and Xavier Pons Rafols, Vice-President of 
ANUE and International Law Professor of the 
University of Barcelona.
Because of their contents, each session had a 
very practical nature, so the talks were head-
ed by national and international experts who 
have famous professional career in the Human 
Rights field, even in the United Nations system 
or the academic sphere or NGOs. Therefore, 
they wanted to offer to the public the opportu-
nity of knowledge about the system and some 
ways to interact.
Human Rights are the foundation of the United 
Nations work, so as for ANUE. In 2005, ANUE 
started the ‘Human Rights in United Nations’ 
conference to be worldwide known. Because 
it was successful, this year 2014 they have or-
ganised the 8th Edition with the participation 
of people of the Academic, Organization and 
Civil Society sphere.
This conference had a general nature and was 
defined within the push United Nations has 
done to Human Rights education with the 
announcement of the Worldwide Program of 
that subject in December 2004. ANUE con-
siders that knowing the Human Rights in a 
substantive way is not enough to defend and 
promote them, but also we must have more 
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information about the current mechanics to 
make them real. Only then we will be able to 
use them in a convenient way whenever to en-
sure their respect.

CAMPAIGNS
 
Human Rights, Family & Neighbourhood 
September to December, Civic centres of Barce-
lona districts
ANUE, together with the Civil Rights Council, 
organized the project ‘Human Rights, Family 
and Neighbourhood’, as a contribution to the 
education in values and especially the integra-
tion of the Human Rights into the daily life, by 
an specific and simple way to the whole fam-
ily within the neighbourhood.  In this project, 
some stage plays of about 60 minutes were 
done at the Civic Centre of each district of 
Barcelona. The Civic Centres that participated 
were: Casa Elizalde (Eixample); Drassanes 
(Ciutat Vella); La Sedeta (Gràcia); El Carmel 
(Horta-Guirardó); Joan Oliver-Pere Quart (Les 
Corts); Zona Nord (Nou Barris); Sant Andreu 
(Sant Andreu); Centre Cultural La Farinera del 
Clot (Sant Martí); Corxeres de Sants (Sants-
Montjuic); and, Sarrià (Sarrià).
ANUE designed the plots of the stage plays 
based on some values like respect, equality, 
non-discrimination, cohabitation, cooperation 
and peace. With tools as tales and imaginary 
worlds, both kids and parents could notice, 
participate and share the importance of the 
fundamental values and the Human Rights 
into their lives. The project was successful and 
it embraced almost 400 people. 

United Nations Day
24th October, national institutions, councils and 
associations
The last 24th October, United Nations Day, 
ANUE programmed the 5th edition of the 
‘Let’s celebrate the United Nations Day’ cam-
paign, wherein all autonomous communities 
of Spain, councils and state institutions were 
invited to wave the Organization Flag, and they 
were given a poster which explains what the 
UN is.
At this 2014 edition, the institutions that gave 
support to this campaign were the Parliament 
of Catalonia, the Generalitat de Catalunya 
(Government of Catalonia), the Xunta de Gali-
cia (Government of Galicia), the Government 
of the Balearic Islands, the Comunidad de Cas-
tilla-La Mancha (the Government of Castilla-La 
Mancha), the Bar Association of Barcelona and 
the city councils of Barcelona, Mataró, Castell-
defels, Sant Boi del Llobregat, Terrassa, Sara-
gossa, Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet 

del Llobregat, Santander, Palma, Esplugues del 
Llobregat, Manlleu, Vitòria-Gasteiz, Vallado-
lid, Lleida, Tarragona, Girona, Mèrida, Múrcia, 
Viladecans and Sant Feliu de Llobregat.

65th Anniversary of the Universal 
Declarations of Human Rights
10th December, Born Cultural Center, Barcelona
This year, the ceremony was about a dialogue 
within Human Rights, Arts and Culture, and it 
was planned by the Government of Catalonia, 
the City Council of Barcelona and the Provincial 
Council of Barcelona, with the collaboration of 
Ferran Mascarell, Culture Minister of the Gov-
ernment of Catalonia; Eduard Sagarra, ANUE 
President; Joan Carles Cañizares, Culture Assis-
tant Deputy of the Provincial Council of Barce-
lona; Francina Vila, Councillor of Women and 
Civil Rights of the City Council of Barcelona; 
and Manel Manonelles, Director of Multilateral 
and European Affairs of the Government of 
Catalonia.
Two videos about the Universal Declaration 
of Human Rights were projected and then, 
the conference was directed by Isona Passola, 
the President of Acadèmia de Cinema Català 
(Catalan Cinema Academy). Thereupon, some 
personalities of the Catalan culture did a public 
reading of the Declaration. First of all, Marina 
Rosell and then Joan Chamorro and Andre 
Motis offered a musical performance. Almost 
200 people attended the act.

PUBLIC STATEMENTS

SIRIA 2014: IS THERE INTERNATIONAL AWARENESS? 
Catalunya Cristiana journal. 14th February.
UCRAINE-CRIMEA: INTERNATIONAL LEGALITY OR 

GAME OF CHESS. Catalunya Cristiana journal. 
13th April.
ARE THE BORDER FENCES OF CEUTA AND MELILLA EF-

FECTIVE? Diario Jurídico. 3th May.
DOES THE RIGHT TO DECIDE EXIST? QUESTIONS AND 

ANSWERS TO THE OPEN PROCESS IN CATALONIA. 
Eduard Sagarra, coordinator. Ed. Tibidabo.
ARE THE DEVELOPMENT GOALS A FLAT SHEET? Inter-
view in Corresponsables. 29th October.
IT’S NOT THAT, MINISTER! IT’S NOT THAT! El Punt 
Avui. 15th December.

RECOGNITIONS

This year 2014, ANUE President Eduard Sagar-
ra was awarded with the prize ‘Valor’ in Soli-
dary Law. These prizes, given by the Council 
of Catalan Law, want to promote, strengthen 
and cultivate the human values which turn the 
society into a fair and caring one.
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The Council wants to value people who, with 
their personal and professional career, are ref-
erents of the values we need to strength our 
society, reinforce the moral values and defend 
the Human Rights and justice at the same time. 
This prize is also awarded in other two catego-
ries: the ‘Valor’ prize in Investigation Journalism 
granted to the journalists’ team made up by 
Antonio Baquero, Michele Catanzaro and An-
gela Biesot; and the ‘Valor’ prize in Compro-
mised Law granted to Robert Badinter.

PUBLICATIONS AND STUDIES

A MAGAZINE ABOUT THE WORLD
Since 1989, ANUE produces this magazine ev-
ery four months to report the activities of the 
United Nations and the Association, as well as 
publish articles that generate a debate about 
the international reality. The support we re-
ceive for our work encourages us to continue 
with this publication. 
The magazine has online format since 2010, 
and this year 2014 we have edited the 44th 
Edition and the Special of C’MUN. Each year, 
ANUE release its agenda with the international 
agenda of the United Nations. 

COMMUNICATION

ANUE INFORMA
Over the year 2014, ANUE has been dedicat-
ed to promote the awareness if the affiliated 
and supporters participation throughout its 

website. One of the most important activities 
that has been developed by the department of 
Communication is the production of ANUE in-
forma, a selection of the most important news 
of the United Nations that we distribute to 
more than 600 email addresses. Furthermore, 
we have translated the newsletter of the World 
Federation of United Nations Associations 
(WFUNA), UN Connections.

PRESENCE IN SOCIAL NETWORKS
ANUE continues expanding its presence in the 
most used social networks in order to inform 
about its work and the United Nations work 
to as many people as possible. We also have 
our page in Facebook (https://www.facebook.
com/ANUE.UNASpain), which has over 2,600 
followers, where we share all the activities of 
ANUE with photos, videos and news with a 
positive reception from all those show an inter-
est in following our activities.
The Association also has its own channel in 
Youtube (http://www.youtube.com/user/una-
spain) where 25 videos are available about 
some of our activities and the interventions of 
ANUE in the media. We reached 8,000 displays 
in 2014.
Finally, we have 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 happening. We tweet summaries of 
each speech of conferences and seminars, so 
our followers who can’t attend it, can follow 
it anyway. We have reached 1290 followers.
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