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DADES DE L’ENTITAT 

 

I. Dades bàsiques 

Nom: Associació per a les Nacions Unides a Espanya  

Membres del Consell Directiu: 

Eduard Sagarra Trias, president; Xavier Pons Ràfols, vicepresident; Joan Soler Martí 

vicepresident 2n; Pablo Pareja Alcaraz, secretari; Albert Barbany, tresorer;  vocals: 

Xavier Fernández  Pons, Rosa Ana Alija. Eulàlia Pascual, Glòria Deulofeu. 

Directora: Àngels Mataró Pau 

 

Des de l’any 1996, l’Associació està reconeguda com a Entitat d’Utilitat Pública. 

 

II. Objectius generals de l’Associació per a les Nacions Unides  

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 suport 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. 

 

III. Participació en altres Federacions 

 

- Des de l’any 1963 formem part de la Federació Mundial d’Associacions 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 Asociaciones de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos i som membres de la Junta 

Directiva. 

- Membre fundador del Pacte Mundial a Espanya (2005). 

 

 

 

 

 

 



IV. Reconeixements 

 

Reconeixements Internacionals:  

 

1. 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. 

 

2. 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 Nacions Unides a Brussel·les (UNRIC). 

 

Reconeixement per part de l’Estat espanyol: El dia 19 de novembre del 2007, en 

ocasió del dia de les Nacions Unides, i amb motiu del 45 aniversari de l’ANUE, el 

Consell de Ministres del Govern espanyol va reconèixer la important tasca que realitza 

l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya a l’Estat espanyol, de divulgació dels 

propòsits i principis de les Nacions Unides i de les seves activitats. 

   

Medalla  d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona: L’Ajuntament atorga anualment el 

guardó a 25 persones o entitats,  amb la finalitat "d'honorar aquells que, amb el seu 

esforç, han contribuït al desenvolupament d'una consciència ciutadana i cívica, així 

com dels seus valors i virtuts". 

 

L’any 2008 un dels guardonats va ser l'ANUE, "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". 

 

Aquest guardó ha estat un reconeixement del vincle històric entre l’ANUE i 

l’Ajuntament de BCN  que ens mou a continuar la nostra tasca de difusió i promoció 

dels Drets Humans, des de la ciutat de Barcelona al món. 

Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya va 

aprovar el 2012 atorgar la Creu de Sant Jordi a l’Associació per a les Nacions Unides a 

Espanya.  



“El guardó es concedeix en reconeixement la defensa i a la promoció dels drets 

humans que són a la base de les seves activitats, d'acord amb els ideals de l'ONU. 

Vincle entre aquesta organització i la societat, inicialment va denunciar davant dels 

fòrums internacionals la repressió de les llibertats democràtiques que exercia el 

franquisme. ANUE enguany commemora el cinquantè aniversari”.  

Hem d’afegir que dos dels nostres presidents d’honor, Marina Bru i Francesc Casares 

han estat distingits, també, amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 

per la seva trajectòria personal. 

 

L’any 2014, el president d’ANUE Eduard Sagarra va ser guardonat amb el Premi 

“Valor” dins de la categoria de l’Advocacia Solidària. Aquests premis, atorgats pel 

Consell de l’Advocacia Catalana en la seva primera edició, volen promoure, potenciar i 

cultivar els valors humans que fan que la societat sigui més justa i solidària. 

 
 

  



 

PREMI  PER LA PAU 

 

L’any 1980, l’Associació per a les Nacions Unides va instaurar aquest Premi per tal de 

donar reconeixement a una obra individual o col·lectiva, una trajectòria personal o 

d’una entitat propagadora i enaltidora de la solució pacífica de conflictes, en l’esperit 

dels  propòsits i principis de les Nacions Unides, la defensa dels drets humans i les 

llibertats fonamentals. 

Cada any, el dia 24 d’octubre, Dia de les Nacions Unides pel qual es commemora 

l’aniversari de la creació de l’Organització l’any 1945, l’Associació per a les Nacions 

Unides a Espanya dóna a conèixer el nom de la persona o entitat mereixedora del 

Premi per la Pau, segons un jurat constituït per a l’ocasió format per representants de 

l’ANUE, de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona. Aquest Premi 

reconeix la tasca d’una persona o entitat en la defensa i promoció dels drets humans. 

El mes de febrer de 2015 s’ha celebrat al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona 

la cerimònia de lliurament del Premi per la Pau 2014 atorgat a la Sra. Fatou Bensouda.  

El jurat del Premi va reconèixer la dedicació i el treball de Fatou Bensouda, fiscal del 

Tribunal Penal Internacional, en l’avenç de l’Estat de Dret i la seva contribució a la pau. 

El Premi per la Pau té una dotació de 5.000€, que aporta la Diputació de Barcelona.  

  

La Sra. Bensouda és advocada i ex funcionària del Govern de Gàmbia, experta en 

Dret Penal Internacional. Abans d’ocupar el càrrec de fiscal del Tribunal Penal 

Internacional, en va ser adjunta. Anteriorment havia treballat com a assessora jurídica i 

advocada litigant al Tribunal Penal Internacional per a Rwanda a Arusha, Tanzània, on 

va ser cap de la Unitat d’Assessoria Legal. Entre el 1987 i el 2000 va ser consellera 

superior de l’Estat, fiscal general de l’Estat, directora adjunta del Ministeri Públic i 

procuradora general del Ministeri de Justícia; assessora jurídica del president i del 

Gabinet de la República de Gàmbia. 

 

 

Premi per la Pau 2015. 

 

L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya va decidir concedir el 36è Premi Per 

la Pau a la Sra. Giuseppina Maria Nicolini, alcaldessa de Lampedusa, una de les illes 

més afectades per l’arribada d’immigrants i refugiats el darrer any. 

 

El Jurat vol reconèixer el seu activisme a favor del medi ambient des de ben jove i el 

seu coratge, com a alcaldessa –ho és des del 2012-, a l’hora d’afrontar el drama humà 

que representa que Lampedusa sigui, des de fa més de 15 anys, port de destí per a 

milers de persones embarcades en pèssimes condicions des del nord d’Àfrica cercant 

una vida millor a Europa.  

 

La Sra. Nicolini ha aconseguit aturar la màfia local i mobilitzar gairebé tota la població 

de l’illa en pro de l’honor i la dignitat dels nouvinguts. Ha denunciat reiteradament el 

silenci i la inoperància de les institucions europees per acollir dignament les persones 



que arriben, vives o mortes, a les seves costes més meridionals. Això l’ha fet 

mereixedora de diversos premis internacionals. 

 

Llista de premiats: 

José Luis Balbín       (1980) 

Justícia i Pau       (1981) 

Joaquín Ruiz-Giménez Cortés    (1982) 

Ernesto Cardenal      (1983) 

Antoni Tàpies       (1984) 

Sven Olof Palme      (1985) 

Nelson Mandela      (1986) 

Raúl Silva Henríquez      (1987) 

Centre dels Drets Humans de les Nacions Unides  (1988) 

Mikhaïl Gorbatxov      (1989) 

Gro Harlem Brundtland     (1990) 

Comissió de Drets Humans de El Salvador   (1991) 

Metges Sense Fronteres     (1992) 

José María Mendiluce     (1993) 

Nafis Sadik       (1994) 

Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria  (1995) 

Pere Casaldàliga      (1996) 

Federico Mayor Zaragoza     (1997) 

Fatana Ishaq Gailani      (1998) 

Comunitat de Sant Egidi     (1999) 

Associació de Mestres Rosa Sensat    (2000) 

Carla del Ponte (Fiscal TIJ Ex-Iugoslàvia)   (2001) 

Miguel Ángel Moratinos     (2002) 

Hans Blix       (2003) 

Bibi Russell       (2004) 

Daniel Barenboim      (2005) 

Tahal Benjalloun      (2006) 

Miriam Makeba      (2007) 

Stéphane Hessel      (2008) 

Ramin Jahanbegloo      (2009) 

Karen K. Abuzayd      (2010) 

Mayors for Peace      (2011) 

Casal dels Infants      (2012) 

Pen Català       (2013) 

Fatou Bensouda      (2014) 

Giuseppina Maria Nicolini     (2015) 



 

 

 

 

 
D’esquerra a dreta: Carles Combarros, diputat adjunt de Cultura de la Diputació de Barcelona; Joaquim Llimona, 

comissionat de Relacions Internacionals i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona; la premiada, Sra. Fatou Bensouda; i el 

president de l’ANUE Eduard Sagarra i Trias. A sota, la premiada amb autoritats i membres del jurat. 

 



SEMINARI “LA FELICITAT CIUTADANA I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE” 

 

Unes setmanes abans que se celebrés per segona vegada el Dia Internacional de la 

Felicitat proclamat per les Nacions Unides, l'ANUE va organitzar el 3 de març, amb el 

suport de la Diputació de Barcelona, una jornada al Pati Manning de Barcelona per 

aportar reflexions i eines facilitadores d’un acostament al concepte de 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 que enclou drets 

i deures, i des de la perspectiva de la corresponsabilitat en el món local. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Garcés, professora de filosofia a la Universitat de Saragossa va presentar una 

primera ponència en què va fer un apassionant recorregut pels patrons culturals que 

han marcat el concepte de felicitat des del segle XVIII, moment en què, de la mà de la 

Il·lustració, "la felicitat baixa del cel a la terra". Des de llavors, la felicitat es concep 

com quelcom relatiu, adaptable a les possibilitats, i progressivament es va vinculant a 

la prosperitat i al benestar material. Segons Garcés, la crisi ens ha fet topar amb els 

límits del creixement i és el moment de reaprendre un model de viure bé - no pas 

millor- aquí i ara. En aquest sentit, va plantejar dos punts de partida per al nou camí 

cap a la felicitat: enfrontar el concepte de la complementarietat en el creixement amb 

el de la riquesa empobridora (va posar com a exemple d’aquesta última l'actual model 

turístic de Catalunya), i la capacitat que tenim tots els humans de preguntar-nos de 

tant en tant, sobre el sentit de la nostra vida: això és vida? per què ens deixem 

arrossegar resignadament? per què obeïm si podem no fer-ho? 

A l’esquerra, Josep Oliva, diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública, Consum, Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona, amb Eduard Sagarra i Trias, president de l’ANUE. 



  

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 

estudis realitzats per analitzar la relació entre la renda i la felicitat dels ciutadans, Ansa 

va repassar els resultats obtinguts des de diferents disciplines, i va posar èmfasi en els 

problemes metodològics de les enquestes, per raó dels diferents contextos i patrons 

culturals, a l'hora d'avaluar la felicitat subjectiva. Va concloure presentant els 

consensos que es desprenen dels estudis i les controvèrsies que queden pendents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per finalitzar la jornada, el coach professional Sergi Mora va realitzar un taller pràctic 

en el qual va fer participar activament tots els assistents i va presentar eines 

facilitadores per atraure la felicitat i el benestar de l'individu. 

Marina Garcés amb Eduard Sagarra 

Maite Ansa 



 

 

  

Susana Cordero, técnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona, i Sergi Mora, coach que va  impartir el taller 
sobre “Eines per atraure la felicitat”. 



JORNADA “EL PAPEL DE ESPAÑA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE 

LAS NACIONES UNIDAS” 

 

L’ANUE va celebrar el divendres 6 de març, a la seu de la Societat Econòmica 

Barcelonina d'Amics del País, una sessió informativa sobre el paper d'Espanya al 

Consell de Seguretat de les Nacions Unides. 

 

L'encarregat de la ponència va ser Javier Sanabria, director general de Nacions 

Unides i Drets Humans del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació. 

 

Eduard Sagarra, president d'ANUE va inaugurar l'acte defensant la necessitat de més 

transparència i una millor divulgació de la tasca desenvolupada per les Nacions Unides 

en les relacions internacionals, i va posar com a exemple i una oportunitat per 

contribuir-hi la mateixa celebració de la Jornada. 

 

Javier Sanabria va començar la seva exposició explicant la nova creació d'aquesta 

Direcció General per a les Nacions Unides, a fi d'afrontar les responsabilitats 

adquirides  per raó de l'ingrés d'Espanya al Consell de Seguretat per un període de 

dos anys com a membre no permanent, que, a més, coincideix amb el 70 aniversari de 

l'Organització, i el 60 aniversari de la incorporació d’Espanya. També va comentar la 

campanya diplomàtica endegada per aconseguir aquest lloc en el Consell, que va 

considerar molt profitosa per reforçar llaços i compromisos amb altres països, molt 

més allà del que concerneix estrictament a l'òrgan de seguretat. 

 

El diplomàtic va prosseguir amb la descripció dels nombrosos temes de l'agenda del 

Consell, i va posar èmfasi en les tasques que han estat encomanades a Espanya: 

portar els comitès de sancions d'Iran i Corea del Nord, i ser ponent -juntament amb 

Jordània- del dossier humanitari de Síria. 

 

En el context de la revisió que l’Organització vol fer de les seves operacions de pau, 

Sanabria va destacar la posició del Govern espanyol a favor de reforçar la protecció de 

civils i la participació de les dones en el manteniment de la pau, i la seva voluntat 

d’introduir en l'agenda de debat les noves amenaces a la seguretat, més enllà de 

qüestions militars, com poden ser les relatives a la situació  del medi ambient. 

 

A continuació, i després de reconèixer l'èxit d'Espanya per haver entrat novament en el 

Consell de Seguretat, i els avantatges que això suposa, el catedràtic de dret 

internacional públic de la Universitat de Barcelona, Xavier Pons, va detallar una llarga i 

elaborada llista amb les nombroses qüestions a millorar i conflictes pendents de 

resolució en l'àmbit internacional. Des de la dificultat d'aconseguir consensos per a 

polítiques d'Estat fins a la jurisdicció internacional o el paper de la Unió Europea, i 

passant per temes polèmics com la Guerra de l'Iraq, i conflictes enquistats com el 

d'Orient Mitjà. Malgrat la manca de temps, Sanabria va intentar respondre a tots 

aquests temes, i també les preguntes que van fer els assistents a l'acte. 

 



  

D’esquerra a dreta: Javier Sanabria, director general de Nacions Unides i Drets Humans del Ministeri 

d'Afers exteriors i de Cooperació; Eduard Sagarra, presidnet d’ANUE i Xavier Pons Rafols, vicepresident 
d’ANUE . 



Xena EDICIÓ DEL C’MUN MODEL UNITED NATIONS 2015 

                                                                             

Del 7 al 9 d’abril, 200 universitaris de 27 nacionalitats, provinents de 40 universitats 

d’arreu del món van debatre alguns dels temes més importants de l’agenda 

internacional en les sessions del C’MUN Model United Nations 2015. L’acte 

d’inauguració es va celebrar al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona i la cloenda 

va tenir lloc a CosmoCaixa  i, com és habitual, va comptar amb el suport d’institucions 

governamentals com la Generalitat de Catalunya,  l’Ajuntament de Barcelona, la 

Diputació de Barcelona, i el Ministeri 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 Humans, s’hi van afegir noves 

comissions, com  l’ECOFIN, el DISEC i el Consell de la Unió Europea. Per altra banda,  

per cinquena vegada s’hi han fet “Training Sessions” pensades per millorar els debats 

de les sessions i especialment adreçades als nous participants al C’MUN. Com és 

sabut, C’MUN Barcelona és un dels fòrums internacionals més importants de simulació 

del funcionament de les Nacions Unides d’aquestes característiques que se celebren 

arreu.  

 

En aquesta edició els temes de debat van ser: (vegeu el dossier adjunt) 

 
Consell de Seguretat: 
- La posició dels subjectes sospitosos d’unir-se a Estat Islàmic o d’haver-ne tornat.  
- Nagorno-Karabach 

HMR: 
- Els Drets de la Dona  a Uzbekistan i als països veïns  
- Lliure expressió, discurs de l’odi i possibles limitacions l’any 2015 

ECOFIN: 
- Pobresa energètica – Com es pot acabar amb la pobresa energètica i garantir l’accés 
a l’energia 
- Energia nuclear - La proliferació del tori 

DISEC: 
- La pèrdua de control humà i l’increment de l’automatització en la guerra 
- El paper de les companyies militars privades i la guerra moderna 

EurC: 
- Reavaluació de l’Espai Schengen degut a les amenaces terroristes 
- Avaluació de l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (ATCI). Els pros i 
contres de l’obertura dels mercats europeus a l’acord de lliure comerç amb els Estats 
Units (la Unión Europea pot considerar altres països) 

 



 

 

 

 

 

  

Inauguració del  C’MUN 2015 a la seu del Parlament de Catalunya 



L’ANUE A L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA 

L’Associació per a les Nacions Unides va ser una de les entitats reconegudes per 
haver cedit el seu fons documental a l’Arxiu Nacional de Catalunya, que va celebrar un 
acte d'agraïment i va lliurar diplomes als seus donants i dipositants de fons 
documentals. 

En un acte celebrat el dia  15 d’abril, el president de l'arxiu, Josep Maria Sans, va 
destacar la importància dels fons dipositats, especialment pels expresidents de la 
Generalitat, així com pels entorns més pròxims a figures com el músic Pau Casals i 
l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, el bisbe Casaldàliga, i entitats com ara l’ANUE, 
entre moltes altres. 

L’Arxiu va homenatjar 444 titulars o cedents de fons lliurats en els últims deu anys 
(2005-2015), tot i que per agilitzar l'acte, només una representació de tots els donants 
van recollir els diplomes de reconeixement (l’ANUE va rebre el diploma de mans del 
conseller de Cultura de la Generalitat, Sr. Ferran Mascarell). 

"Els expresso el meu agraïment", va dir el director de l'Arxiu, i va recordar que aquest 
centre va néixer per donar resposta a la necessitat fonamental de custodiar la 
documentació i salvaguardar el patrimoni documental de particulars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Conseller Mascarell va destacar que aquest fons és "la memòria de moltes 
persones i entitats", les quals han decidit posar a disposició de la resta de catalans, 
alguna cosa que té un valor extraordinari, va dir. "Aquest conjunt de documents ens 
permet saber qui som i d'on venim" va remarcar el conseller, i va equiparar l'Arxiu a 
Catalunya, en el sentit que es construeix amb l'acció de moltes persones, 
associacions, empreses i entitats. 

  

Foto: ANC/ Arnau Pascual  



SEMINARI “RESOCIALIZANT ELS DRETS HUMANS A CATALUNYA” 

 

En l’actual context socioeconòmic, a Catalunya, la percepció de la societat sobre la 

protecció i defensa dels drets humans s’ha transformat dràsticament i malauradament 

negativament. I és que, en temps de crisi, la desigualtat, la inseguretat i el perill 

d'exclusió es veuen exacerbats per la discriminació que afecta directament el gaudi 

dels drets econòmics i socials.  

Al mateix temps que s'ha incrementat la vulnerabilitat dels grups més susceptibles de 

discriminació, com són les dones, els immigrants, les persones amb discapacitat, o 

persones discriminades per raó de l'orientació sexual i la religió, l'actual context 

econòmic ha comportat nous factors discriminatoris com l'edat i l'origen social. 

En aquest sentit, tothom pot contribuir a trobar mesures de protecció institucionals a 

favor de la no discriminació i de la igualtat  prou fermes i eficaces per resistir els canvis 

en la conjuntura econòmica i social. Les administracions, el sector privat i la societat 

civil en general han de treballar plegats per  trobar solucions, però sobretot per  

resocialitzar els drets humans en temps difícils. 

En temps de crisi, quan predomina la por, tenen més importància que mai la solidesa 

dels acords i les sinergies entre institucions i societat civil en general per protegir els 

drets fonamentals i la igualtat. 

L’ANUE ha organitzat una jornada amb la participació d’experts nacionals i 

internacionals per facilitar la reflexió sobre quines són les millors eines i mesures 

contra la discriminació i possibilitats d’implementació a Catalunya, de cara a la 

resocialització dels drets humans en un context socioeconòmic tan difícil. 

La resocialització dels drets humans, en especial pel que fa a la vulneració del dret a 

no ésser discriminat necessita, que les administracions es vegin reforçades a través 

d'una sinergia estratègica entre l'administració, la societat civil i el sector privat. 

L’acte va estat inaugurat per Maria Jesús Cabrero i  Oliván, Subdirectora general de 

Memòria, Pau i Drets Humans de la Generalitat de Catalunya i per Eduard Sagarra, 

president d’ANUE. 

Els experts convidats, Guillem López-Casasnovas, catedràtic d’Economia a la 

Universitat Pompeu Fabra, i Jordi Bonet, catedràtic de Dret Internacional Públic de la 

Universitat de Barcelona, van convenir que, efectivament, les polítiques d’austeritat 

han provocat retrocessos en els drets socials a Espanya. El primer va afirmar que, tot i 

que amb dificultats, les pensions estan ajudant a que no hi hagi més persones grans 

sota el llindar de la pobresa a Espanya”. El segon va dir que amb l’entrada en vigor de 

la coneguda com a “Ley Mordaza”, així com amb les reformes del Codi Penal i la Llei 



d’Estrangeria, “cada vegada serà més complicat exercir drets individuals com el de 

manifestació o el de desobediència civil”.  

 

 

 

 

 

Maria Jesús Cabrero Subdirectora general de Memòria, Pau i Drets Humans de la Generalitat de 

Catalunya i per Eduard Sagarra, president d’ANUE. 
 



 

L’ANUE organitza periòdicament seminaris com aquest per tal de promoure el debat, 

però també fer divulgació dels drets, les llibertats i les principals preocupacions dels 

ciutadans. El seu president, Eduard Sagarra, va cloure el seminari plantejant una 

pregunta per continuar reflexionant a casa o en altres contextos: “La dignitat és un 

valor o un principi?” 

  

A dalt un momento de la conferència impartida per Guillem López-Casasnovas. A sota la síndica de 
greugues de Barcelona, Ma Assumpció Vilà. 



 

TARDES DE DRETS HUMANS 

 

Gaston Gilabert: “els artistes són un pulmó de llibertat i de pensament crític a les 

nostres societats” 

El passat 1 de juliol de 2015 l’ANUE va convidar el Dr. Gaston Gilabert, director de 

teatre, a fer una xerrada que va titular “Art, Cultura i Drets Humans”, precisament el dia 

en què entrava en vigor la Llei de Seguretat Ciutadana, més coneguda com a “Llei 

Mordassa”. 

A més de director de teatre, Gilabert és llicenciat en Dret, llicenciat en Teoria de la 

Literatura i màster i doctor en Estudis Literaris i Culturals. Compagina la seva tasca de 

professor de literatura a la UB amb l’escriptura dramàtica,  la direcció escènica i 

l’activisme social. 

 

Va centrar la seva intervenció palesant el paper de l’artista en les nostres societats i 

argumentant la necessitat de l’art i la cultura per al progrés democràtic. Va posar 

alguns exemples del passat recent en què alguns artistes havien estat els primers en 

aixecar la veu davant situacions de vulneració de Drets Humans, vinculant-se en 



processos històricopolítics de gran complexitat. “Els artistes tenen el poder de ser 

altaveus i agents per la reflexió, la denúncia social i el canvi”, va dir. 

 

El Dr. Gilabert va parlar també del marc jurídic, principalment de la Declaració 

Universal dels Drets Humans, que reconeix la llibertat d’expressió artística i el dret que 

té tota persona a prendre part en la vida cultural de la comunitat. A partir d’aquí va 

plantejar una sèrie d’interrogants, problemes i perspectives per ampliar l’horitzó de 

pensament. Va proposar a l’auditori de reflexionar sobre la importància de la creació 

artística i cultural, en aquest marc dinàmic i canviant de les societats contemporànies, 

amb una mirada als escenaris futurs dominats cada vegada més per les noves 

tecnologies i l’activisme. 

Quant a les creacions artístiques més polèmiques (per exemple aquelles que tenen 

per referent els poders polítics, econòmics o religiosos) Gilabert va insistir que formen 

també part integral de la vida cultural, en la mesura en què qüestionen significats i 

reexaminen idees, conceptes i prejudicis heretats a través de la cultura. A més, va 

recordar que un cert nivell de controvèrsia i polèmica és inherent al concepte d’art 

contemporani.  

La censura al món i els artistes perseguits també van ser aspectes que va destacar el 

Dr. Gilabert a la seva xerrada. El millor remei per evitar la censura, va dir, és 

l’educació, perquè no podem renunciar al dret que tenen els artistes a fer servir la 

imaginació, la ficció, de dissentir, de reinterpretar els símbols i de fer-nos reflexionar. 

En finalitzar la intervenció del Dr. Gaston Gilabert, el públic assistent va poder gaudir 

de l’actuació del conjunt  Filarmònica Popular que va interpretar fragments de temes 

de Bach, Mozart i Vivaldi. 

 

En una segona sessió de Tardes de Drets Humans la Dra. Mercè Boada va presentar 

l’estat actual d’una malaltia temuda per tothom: l’alzheimer. 

 La directora mèdica de la Fundació ACE, que ella mateixa va crear juntament amb el 

seu marit, va adreçar-se al públic que l’escoltava atentament amb unes primeres 

pinzellades històriques sobre l’origen i descobriment d’aquesta malaltia degenerativa. 

Com a curiositat, vam poder saber que a finals del segle XIX aquesta malaltia encara 

no estava lligada a la demència; l’alemany Alois Alzheimer va diagnosticar per primer 

cop el 1906 un cas d’aquesta malaltia amb tots els símptomes. 

Tal i com va explicar Boada, l’evolució en el tractament d’aquesta malaltia és molt lent. 

Avui sabem que l’alzheimer és degeneratiu i terminal, però malgrat els avenços que 

s’han fet, el primer medicament relacionat ha trigat 90 anys des que el diagnòstic del 

doctor Alzheimer va veure la llum. Des del 1996 s’han millorat les investigacions i avui 



dia es pot parlar d’una forta inversió en aquest sentit: “la malaltia d’alzheimer ha passat 

de ser vagó de cua a viatjar en business class pel que fa a notorietat i inversió”, va dir 

la Dra. Boada. 

  

 

Amb tot, va denunciar que encara no s’està tenint en compte la gravetat de l’assumpte. 

“Perdre memòria ha de ser igual de greu per una persona com orinar sang o perdre la 

vista”. Va denunciar que en el cas dels homes es trigui més en diagnosticar la malaltia 

perquè tenen el suport de les dones de la casa o, simplement, perquè molts homes ara 

vells mai han sabut realitzar les tasques que s’utilitzen en el diagnòstic mèdic de 

l’alzheimer. D’altra banda, les inversions públiques tampoc ajuden. Segons Boada, “al 

Regne Unit les malalties relacionades amb la demència costen 30 mil milions d’euros 

l’any, mentre que les relacionades amb el càncer en costen 12. Però s’inverteixen 6 mil 

milions per tractar demències i 600 mil milions pel càncer”. 

  

Pel que fa a la família i els amics de les persones que pateixen Alzheimer, el consell 

de Boada és ser-hi a prop. “Un 23% dels malalts d’alzheimer a Barcelona viuen sols i 

un 7% encara condueixen”, dues dades esfereïdores que van sobtar molt al públic 

reunit a la terrassa de l’ANUE. No s’han de deixar passar símptomes: “no val a dir que 



el meu marit sempre ha sigut molt despistat”. I, per descomptat, cal lluitar contra la por 

i la vergonya que encara avui suposa aquesta malaltia. 

  

En acabar la presentació de Mercè Boada, el públic assistent va poder gaudir de 

l’actuació del conjunt Filarmònica Popular que va interpretar temes de Mozart 

(Divertiment en Re), Vivaldi (Concert per a dos violins i Estiu) i Brahms (Dansa 

hongaresa núm. 5). 

 

 

La tercera sessió va anar a càrrec de Joan Rigol que va parlar de valors i drets humans. 

Ser persona és allò que tots tenim en comú, va dir, sigui quina sigui la nostra situació 

social, cultural, econòmica, religió, etc. i ho som en la mesura que som capaços de 

conèixer i estimar els altres éssers humans. 

 

La convivència i la relació amb els altres requereix del diàleg, és a dir requereix que 

vulguem conèixer, comprendre (enriquir la nostra mirada amb la mirada de l'altre) i 

compartir. 

 

Actuació final del grup Filarmònica Popular 



En un entorn on el pes del triomf material fa que s'oblidi sovint que la llibertat i l'èxit no 

depèn tant del que es posseeix com de la capacitat de fer allò que surt del nostre cor, 

veient als altres com un reflex de nosaltres mateixos. 

 

A la societat s'estimula molt la competitivitat, però si només competim, ens 

deshumanitzem, o bé deshumanitzem els altres i els reduïm a la consideració 

d'objecte o de cosa, i per tant d'ésser sense drets. Cada persona fa un desplegament 

d'aptituds i d'actituds. De capacitats i de maneres de fer. I les actituds marquen la 

manera de ser i de fer de les persones. 

 

En Joan Rigol va dedicar uns instants a explicar com en el món de la política ser 

adversari no ha de significar perdre la capacitat d'estendre ponts de diàleg i de 

coneixement mutu.  

 

En aquesta convivència a la societat plasmem també la nostra manera d'entendre el 

temps i el gaudi d'aquest temps, i Joan Rigol ens va remetre a la filosofia grega i 

aquella manera d'entendre que una cosa és el temps que transcórrer (Chronos) tant 

diferent d'aquell moment en que succeeix quelcom important que canvia la persona 

(Kairos)  i que no té perquè ser una cosa espectacular, pot ser tant senzill com aquell 

gaudi transformador que produeix la lectura d'un text, la contemplació d'un quadre, o 

sentir una determinada música ( i és que la cultura la podem definir com a la creativitat 

de l'esperit), un segon radiant que se sent com un instant d'immortalitat. 

 

 

  



DRETS HUMANS, FAMILIA I BARRI 

 

Arran de l’èxit obtingut per la primera edició del projecte “Drets Humans, família i 

barri”,  l’Associació per a les Nacions Unides va fer-ne una segona edició comptant 

amb el suport de la Regidoria de Drets Civils, amb l’objectiu d’estimular l'educació en 

valors, peró, sobretot, integrar els drets humans en la vida quotidinia, de forma 

concreta i senzilla al si de la família i als barris mitjançant les arts escèniques i els 

contes. A través de la representació d’històries adaptades als més petits, els nens i 

nenes juntament amb els seus pares, van poder percebre, experimentar, participar i 

compartir la importància dels valors fonamentals i els drets humans en les seves 

vides. 

  

El projecte va consistir en la  presentació de l’obra de teatre “El llibretori” en  sessions 

de 45-60 minuts en un Centre Cívic de cada districte de Barcelona. Es tracta d’una 

peça que posa de relleu valors com ara la cooperació, el respecte, la convivència,  la 

responsabilitat, fent referència a problemes que malauradament hi ha actualment a 

les escoles com el “bulliyng” o assetjament escolar. Aquest any, com a novetat, es va 

incorporar també un dossier pedagògic que es va distribuir als participants, perquè 

poguessin continuar treballant el missatge de l’obra a casa i a les escoles. 

 

Els centres cívics que van partcipar en el projecte van ser: Cotxeres Borell 

(Eixample); Drassanes (Ciutat vella); La Sedeta (Gràcia); Matas i Ramis (Horta-

Guinardó); Torre Llobeta (Nou Barris); Bon Pastor (Sant Andreu); Parc Sandaru i Can 

Felià (Sant Martí) i Cotxeres de Sants (Sants-Montjuic). 

 

L’ activitat va tenir molt d’èxit, i va arribar aproximadament a un total del 400 persones. 

  



XIena EDICIÓ DEL CURS “LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS EN EL 

SISTEMA DE NACIONS UNIDES” 

 

Del 17 al 21 de novembre a la seu del Palau Macaya de la Fundació La Caixa, va tenir 

lloc la 10ena edició d’aquest curs, el qual al llarg de cinc sessions va tractar diverses 

qüestions de procediment i organització en relació amb el funcionament dels 

mecanismes de protecció dels Drets Humans dins del sistema de Nacions Unides.  

 

Van inaugurar el curs Manuel Manonelles, director general d’Afers Multilaterals i 

Europeus de la Generalitat de Catalunya, i Xavier Pons Rafols, vicepresident de 

l’ANUE i catedràtic de dret internacional públic de la Universitat de Barcelona. 

 

Pel seu contingut, cadascuna de les sessions té un caràcter eminentment pràctic, per 

la qual cosa les presentacions van a càrrec d’experts nacionals i internacionals que 

tenen una reconeguda trajectòria professional en el camp dels 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 participants l’oportunitat de conèixer de primera mà el 

sistema i les possibilitats reals d’interactuar-hi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nornerto Frydman, representant de l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets 
Humans. 



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 Programa 

Mundial en la matèria l’any 2004. Des de l’Associació es considera que per  protegir i 

promoure els drets humans no n’hi ha prou amb coneixer-los 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. 

 

 

 

 

  

Moment de taller pràctic impartit per la professora Marta Abegón 



 

XIII JORNADA SOBRE LA REFORMA DE LES NACIONS UNIDES 

 

La delegació de l’ANUE a Lleida i la Universitat de Lleida van celebrar els dies 27 i 28 

d’octubre, a la Facultat de Dret i Economia de Lleida les XIII Jornades sobre la 

Reforma de les Nacions Unides: ”Les Nacions Unides i la Unió Europea davant dels 

reptes i amenaces actuals: 70 aniversari de la creació de les Nacions Unides i 60 de 

l’adhesió d’Espanya”, tot aprofitant l’experiència adquirida a les anteriors edicions, i el 

fet que la Generalitat hagi reconegut el Grup de Recerca sobre les Nacions Unides i la 

Unió Europea, -dirigit pel Dr. Antoni Blanc, president de la Delegació d’ANUE a Lleida- 

com a grup consolidat i que, des de l’any 2012, la Comissió Europea el consideri 

mereixedor del títol de centre d’excel·lencia Jean Monnet. 

 

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 podrien 

enfortir encara més, tant 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. 

 

L’objectiu d’aquestes jornades que van coincidir amb el 70 aniversari de la creació de 

les Nacions Unides i el 60 de l’adhesió d’Espanya a l’Organització, va ser analitzar les 

accions de les Nacions Unides i de la Unió Europea davant la lluita contra el canvi 

cliàtic, el terrorisme internacional, la crisi dels refugiats i l’amenaça de l’Estat Islàmic, 

entre d’altres. 

 

  



EL BLAU DE NACIONS UNIDES AL MON 

 

Com cada any, hem commemorat i donat difusió al Dia de les Nacions Unides que 

s’escau el 24 d’octubre, però en aquesta ocasió, a més, hem celebrat el 70 aniversari 

de la creació d’aquest organisme multilateral que, de ben segur, si no s’hagués creat el 

1945, el món seria un altre.  

 

Una de les iniciatives per donar difusió al 70 aniversari de les Nacions Unides ha estat 

traçar una línia blava imaginària entre els edificis significatius de les principals ciutats 

del món, que la tarda i vespre del dia 24 d’octubre es van il·luminar de color blau; així 

van palesar la seva adhesió als principis i a la tasca, sovint mal coneguda, de l’ONU i 

de les seves agències i organismes.  

 

L’ANUE va coordinar aquesta campanya a escala estatal a petició del Departament 

d’Informació Pública de les Nacions Unides de Nova York. Nombrosos edificis 

emblemàtics de Barcelona es van adherir a aquesta iniciativa. A Barcelona es van 

il·luminar de blau els edificis següents: Palau de la Generalitat de Catalunya, 

Ajuntament  de Barcelona, Casa Batlló, La Pedrera, les fonts de Montjuic i la font de la 

cruïlla entre el Passeig de Gràcia i la Gran Via, les Fonts Bessones, Font Can Fabra, 

Font Manuel de Falla. Als afores de Barcelona: Masia del Barça, Estadi de Futbol Club 

Espanyol; a Tarragona, la Torre dels Vents; a Port de la Selva (Girona), l’Església de 

Santa Maria de les Neus.  

 

Arreu de l’Estat també es van il·luminar de blau el Palacio de Cibeles, a Madrid; 

l’estadi de futbol Atlhetic Club, a Bilbao; l’edifici Etopía de Saragossa; l’edifici Moneo 

de Múrcia; a Eivissa, el monument Vara del Rei; la Puerta de Madrid i la seu de la 

Universitat, a Alcalá de Henares; l’Ajuntament de Toledo;  l’aqüeducte de Segòvia; la 

Cidade da Cultura, a Santiago de Compostel·la; la Torre de la Vela, a l’Alhamabra de 

Granada; El Cubo (Andalucia Open Future) i el Palacio de San Telmo, seu de la Junta 

de Andalucía, a Sevilla. 

  



  

Ajuntament de Barcelona i Palau de la Generalitat de Catalunya 



  

La Pedrera. Gaudí. Barcelona Casa Batlló. Gaudi. Barcelona 

Fonts Bessones. Plaça Catalunya. Barcelona 
Font ornamental. Gran Via amb Passeig de Gràcia. Barcelona 

Fonts Màgiques de Montjuic. Barcelona Font Manuel de Falla. Barcelona 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aqueducte. Segovia 

Palacio de San Telmo. Seu de la Junta de Andalucia. Sevilla 

Església de santa Maria de les Neus . Port de la Selva. Girona 

El Cubo. Sevilla. 

Monumento Vara del Rey. Eivissa 



Ciudade da Cultura. Santiago de Compostela. 

Edifici Etopia. Saragossa. 

Torre del Vents. Tarragona 

Edificio Moneo. Múrcia Palacio de Cibeles. Ayuntamiento de Madrid 



  

Puerta de Madrid. Alcalá de Henares. 

La Masia. Futbol Club Barcelona 

Estadio Nuevo San Mamés. Bilbao 



67è ANIVERSARI DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS 

HUMANS 

 

L’Associació per a les Nacions Unides va celebrar el dimecres 9 de desembre l’acte 

institucional de commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans, a la Sala 

Cotxeres del Palau Robert de Barcelona. L’acte, que enguany es va dedicar al diàleg 

entre els drets humans i l’esport, es va organitzar amb el suport de la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, i va comptar amb la participació del Sr. Eduard 

Sagarra, president de l'ANUE;  la Sra. Marta Carranza, comissionada d’esport de 

l'Ajuntament de Barcelona; i el Sr. Manel Manonelles, director general d'Afers 

Multilaterals i Europeus de la Generalitat de Catalunya.  

 

Després de la projecció de temática afí,  el Sr. Albert Aragón, director del Centre 

d'Estudis Olímpics i de l'Esport J. A. Samaranch, Fundació Barcelona Olímpica  va 

pronunciar una conferència sobre el tema: Esport  i Drets Humans. A continuació es va 

fer la lectura pública de la Declaració  per part d’esportistes . La coral Veuscomsi va 

oferir una actuació musical al final de la lectura. A l’acte hi van asistir més de 120 

persones. 

  

Les persones que van llegir els articles de la Declaració enguany van ser: 

TOMAS BARRIS, Atleta. Guanyador de 58 mítings internacional, rècord de l'Atletisme 
espanyol. 
 

  SERGIO GONZALEZ, entrenador català de l'any 201 5i  
JAVI LOPEZ, capità de l'equip REAL CLUB ESPORTIU ESPANYOL 

RUBEN LEON, Campió Mundial de Triatló 2015 
     DANILO DIDKOVSKY, entrenador Futbol club Barcelona Hoquei gel 

   Christian, esportiste dismicapacitat psiquic 
     MIGUEL MORENO, àrbiter 1º divisió de Fútbol Sala 
     SONIA GÜELL,  vicepresidenta del REIAL CLUB MARÍTIMO DE BARCELONA 

   NACHO LLOVET,  jugador del Joventut de Badalona Or Eurobasket 2011 
   GABRIEL CALIO, entrenador personal, director del Club Wellness 33 
   JAUME MUMBRÚ, regatista de la World Race 

        ANDREA MORALES I NURIA MARTI de l'Escola de Gimnàstica de Sant Cugat 
   RAQUEL GONZALEZ CAMPOS, atleta. Campiona d'Espanya 2015 en 20kms marxa. 

  JOSEP GIMÉNEZ, president Ferderació Catalana d'Esports amb Discapacitats Fisiques 
  CARLES BALLBE, hoquei herba. 2 Plates Copa Europa, 2 Copes Rei, 8 Lligues nacionals 

       JOSE ANTONIO MARTÍ, membre selecció nacional de rem 
        ORIOL LLUIS, jugador rugbi ( discapacitat) 

     MARINA GÓMEZ, vicepresidenta Fed. Cat. Discapacitats psíquics 
    REYES ESTEVEZ. Atleta, campió Europa, subcampió mundial, 2 bronzes campionat del Món,  

2 bronzes Europeus. 



SANDRA SANTANYES . Ciclista 12 vegades campiona d'Espanya. Millor ciclista catalana 2015 
  ENRIC BERTRAN,  waterpolista, 6 vegades campió 

d'Espanya, subcampió mundial. President  
Federació Catalana de  Natació.  

      CESAR TASIAS TORRAS; JINETE Reial Club de Polo de Barcelona     
  SANTI SIQUIER, representant territorial de l'Esport a BCN. Secretaria Gral. de l'Esport. Generalitat  

 ROC OLIVA, Hokey Hierba plata Jocs Olimpics de Pekin 
    JOSEP Ma GARCIA MARANGES, Vicepresident Social Federació Catalana de Tennis 

   ALEXANDRA CASTILLÓN, jugadora de Rugby 
     JUDIT ESCALCH i BIEL BOADA jugadors del Club de Fútbol 

Europa 
    LAURA BRAND, esportista cega. 

 NATALIA VIA- DUFRESNE. Plata Joc olimpics 
Barcelona' 92 i Atenes 2004  

      MARINA FERNANDEZ MORENO, gimnàsta. Or Copa del Mon Lisboa 2013 
 

 
 

   

De  dreta a Esquerra: Marta Carranza, Comissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona; Eduard Sagarra, 
president d’ANUE; Manuel Manonelles, director general d’Afers Multilaterals i Europeus de la Generalitat de 
Catalunya; i Alberto Aragón-Pérez director del Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport J. A. Samaranch, Fundació 

Barcelona Olímpica.  



    



  

Rubén León, campió mundial de triatló 2015 

Raquel González Campos, campiona d’Espanya 2015 de 20kms marxa 

Carles Ballbé, jugador d’hoquei herba. Campí d’Europa i Copa del Rei 

Roc Oliva, jugador d’hoquei herba. Plata als Jocs Olimpics 
de Pequin. 

Actuació de la Coral Veuscomsi 



PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ LAS NACIONES UNIDAS DESDE ESPAÑA.  

70 ANIVERSARIO DE LAS NACIONES UNIDAS. 60 ANIVERSARIO DEL 

INGRESOS DE ESPAÑA EN LAS NACIONES UNIDAS” 

 

Amb motiu del 70 aniversari de les Nacions Unides i dels 60 anys de l'ingrés 
d'Espanya a l’Organització, Casa Àsia i l'Associació per a les Nacions Unides a 
Espanya (ANUE), van commemorar ambdós aniversaris amb la presentació del llibre 
Las Naciones Unidas desde España, publicat per l'ANUE, i amb la celebració de la 
taula rodona "Les Nacions Unides, al servei de la pau, el desenvolupament i els drets 
humans. Una visió des d'Espanya". L’acte es va celebrar el dia 15 de desembre i va 
comptar amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació. 
 

Les Nacions Unides van néixer fa 70 anys, el 24 d'octubre de 1945, amb el ferm 
propòsit de deslliurar les futures generacions del flagell de la guerra. L'ingrés 
d'Espanya a l’ONU ara fa 60 anys va suposar-ne la incorporació a la societat 
internacional contemporània Des de llavors, el seu paper en l'Organització ha anat 
adquirint progressivament més notorietat. Actualment l’Estat espanyol té 1.500 
professionals treballant a les Nacions Unides en llocs de rellevància . 

 
Ramón M. Moreno, director general de Casa Àsia, i  Eduard Sagarra, president de 
l’Associació per a les Nacions Unides (ANUE) van adreçar unes paraules de 
benvinguda als assistents a l’acte abans que Ignacio Ybánez, secretari d’Estat d’Afers 
Exteriors del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, prengués la paraula per 
explicar la importància d’aquests dos aniversaris i de l’edició d’un llibre commemoratiu 
que ha recollit les reflexions sobre Nacions Unides i sobre aspectes concrets del paper 
d’Espanya a l’organització, d’acadèmics, diplomàtics, militars i funcionaris 
internacionals. 
 
Finalment, Xavier Pons Rafols, vicepresident d’ANUE va fer pròpiament la  presentació 
del llibre i va moderar la taula rodona a la qual van participar Mar Campins, professora 
titular de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona,  i Antonio Salort-
Pons, cap de l’Oficina de Madrid del programa Mundial d’Aliments de les Nacions 
Unides, entre altres personalitats. 
 

 

  

D’esquerra a dreta: Ramón M. Moreno, Mar Campins, Eduard Sagarra i Antonio Salort-Pons 



CICLE DE CONFERÈNCIES DE DRET PER A NO JURISTES: QUÈ ÉS EL DRET? 

 

La Biblioteca del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va iniciar un cicle de 

conferències que sota el títol ‘Dret per a no juristes’ vol donar a conèixer de forma 

planera i senzilla diferents conceptes jurídics i també analitzar diverses situacions 

socials que es donen a la nostra societat arran dels canvis normatius que s’estan 

produint. 

 

Les sessions van tenir lloc el tercer dimarts de cada mes, a les 19.00h, en un espai 

emblemàtic com és la mateixa sala de lectura de la Biblioteca del Col·legi, la qual està 

considerada una de les millors biblioteques jurídiques privades d’Europa. 

 

El 21 d’abril es va celebrar la sessió inaugural d’aquest cicle que va ser presidida pel 

degà d’aquesta Corporació, Oriol Rusca, i per l’advocat, coordinador d’aquesta activitat 

i president de l’ANUE, Eduard Sagarra. Aquesta primera conferència, versà sobre el 

tema Què és el dret?  i va anar a càrrec de l’advocat Màrius Miró. 
 

GLOBAL CLASSROOM CANTÀBRIA 2015 

 

L’ANUE va iniciar l’any 2012 una col·laboració regular amb la Fundació Botín, 

responsable del Global Classroom Cantábria (GCC). Aquesta col·laboració 

d’assessorament ve arran  de l’experiència acumulada per l’ANUE en l’organització de 

les successives edicions del C’MUN, Model de les Nacions Unides. 

Aquest 2015 s’ha celebrat la 6ena edició del Global Classroom i hi han partipat uns 

1.000 alumnes d’entre 13 i 16 anys, de 16 instituts bilingües i un centre de Cantàbria, 

els alumnes del qual van exercir com a delegats dels països membres de tres comitès 

de les Nacions Unides: UNESCO, OMS i l’Assemblea General. 

L’activitat es va celebrar a la seu de la Fundació Botín a Pedrueca, Santander, el 14 de 

març. 

 

SEMINARI “LA CRISI DELS REFUGIATS A DEBAT: ENTRE EL DRET D’ASIL I 

L’ACOLLIDA. 

 

El 22 de setembre es va celebrar al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la 

Universitat de Barcelona, el seminari “La crisi dels refugiats a debat: entre el dret d’asil 

i l’acollida” 

 



L’arribada de refugiats provinents de l’Orient Mitjà, majoritàriament d’origen sirià, és un 

repte que cal analitzar per poder encarar-lo d’una manera positiva i realista a la 

vegada. Les diverses iniciatives ciutadanes demostren que hi ha disposició a ajudar 

des de la societat civil. La pressió ciutadana, ha empès els governs europeus a afegir-

se progressivament a l’ondada solidària. 

 

La Universitat de Barcelona no podía ser un mer espectador davant de la gravetat dels 

fets. Per això va voler contribuir al debat des d’allò que li és propi, el coneixement, 

organitzxant aquesta taula rodona en el curs de la qual es va analitzar des de diverses 

perspectives com s’ha de gestsionar el dret a l’asil i l’acollida dels sirians a Europa i als 

notres municipis, així com quins són els reptes polítics, jurídics, econòmics i socials als 

quals caldrà fer front quan arribin els primers refugiats. 

 

Van participar a la taula rodona: Eduard Sagarra Trias, president de l’ANUE; Maria 

Alba Gilabert, periodista de la secció internacional de Catalunya Ràdio; Francesc 

Mateu, director a Catalunya d’Oxfam Intermon; i Àngels Miret Serra, del Govern de la 

Generalitat de Catalunya. Va moderar l’acte Gaspar Coll i Rosell, comissionat per al 

Parc i l’impuls científic de les ciències socials. 

 

 

 
D’esquerra a dreta: Francesc Mateu, director a Catalunya d’Oxfam Intermón; Maria Alba Gilabert, periodiata 
de la sessió d’Internacional de Catalunya Ràdio; Gaspar Coll i Rosell, comissionat per al Parc Científic de les 
Humanitats i les Ciències Socials; Àngel Miret Serra, profesor de Ciències Polítiuqes i Socials a la UPF; i Eduard 
Sagarra , president d’ANUE 



PROGRAMA ENTRE IGUALS                                                                                                                                                                                             

 

El Programa integral "ENTREIGUALS" està orientat a promoure el diàleg i la 

convivència ciutadana, la integració dels nacionals de tercers països, la inclusió social i 

la gestió de la diversitat del Raval de Barcelona, un barri amb una presència molt 

significativa de població estrangera.  

 

Vol ser la continuïtat transformadora del Programa integral "PROPERS" que es va 

desplegar amb èxit al barri del Raval durant l'any 2014. Aquesta activitat és una 

col·laboració amb l’entitat Salut i Família. 

 

El Programa integral "ENTRE IGUALS" ,desenvolupa actuacions en les següents 

àrees d'intervenció: 1) Convivència Ciutadana 2) Salut 3) Educació 4) Infància, 

Joventut i Famílies 5) Serveis Socials i Inclusió Social El Programa integral promou 

mesures en l'àmbit de la integració social adreçades al conjunt de la ciutadania, i 

ofereix una atenció prioritària a joves nacionals de tercers països que s'enfronten a 

dificultats educatives i culturals relacionades amb el seu origen cultural; també 

organitza activitats encaminades a la prevenció de conductes discriminatòries, racistes 

i xenòfobes així com de sensibilització; presta serveis d'atenció i intervenció per a la 

inclusió social i sanitària de les persones autòctones i immigrants; i fomenta activitats 

de dinamització comunitària i convivència ciutadana adreçades a la població immigrant 

i autòctona. 

  



CELEBRACIÓ DEL 70È ANIVERSARI DE NACIONS UNIDES AL RECINTE DE 
L’ANTIC HOSPITAL DE SANT PAU 

 

El proppassat 23 d’octubre les oficines de Nacions Unides amb oficines al recinte 

modernista de l’antic Hospital de Sant Pau van organitzar conjuntament una celebració 

per commemorar el 70è aniversari de la creació de l’ONU. 

La Universitat de les Nacions Unides (UNU), les dues oficines d’UN-Habitat (GWOPA i 

CRPP) i l’Organització Mundial de la Salut, van voler commemorar l’efemèride amb un 

acte que va incloure els parlaments dels quatre directors, la lectura del Preàmbul de la 

Carta de les Nacions Unides i un vídeo missatge de Ban Ki-moon, secretari general de 

l'ONU. A l’acte també hi va intervenir Roger Albinyana, secretari d’Afers Exteriors i de 

la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya. 

En acabar els parlaments, els assistents van poder gaudir del concert de la soprano 

Patricia Caicedo, que va interpretar un recull de cançons populars del món i, 

seguidament, la façana principal del Pavelló de l’Administració del recinte modernista 

es va il·luminar amb el color blau i l’emblema de les Nacions Unides. La il·luminació 

especial també es va poder veure l'endemà, dissabte 24 d’octubre, de 20 a 24h. 

 

Les agències i entitats relacionades amb les Nacions Unides que acull el recinte 

barceloní  -la Universitat de Nacions Unides, l’Organització Mundial de la Salut i UN-

Habitat, que hi és present mitjançant el secretariat permanent de l’Aliança Mundial 

d’Operadors d’Aigua i Sanejament (GWOPA) i la seu central del Programa de Perfils 

de Ciutats Resilients (CRPP)- es van afegir, així, als actes commemoratius del 70è 

aniversari de l’ONU que es van celebrar arreu del món. 

 

Hospital de Sant Pau a Barcelona 

http://gcm.unu.edu/
http://www.euro.who.int/en/about-us/organization/office-locations/who-barcelona-office-for-health-systems-strengthening,-barcelona,-spain
http://www.un-habitat.org/
http://www.un-habitat.org/
http://www.gwopa.org/
http://www.gwopa.org/
http://www.cityresilience.org/
http://www.cityresilience.org/


  

Autoritats i representants de les insutucions vinculades a les Nacions Unides a Barcelona 

Inauguració de l’acte 



COMMEMORACIÓ DEL 70È ANIVERSARI DE L'ENTRADA EN VIGOR DE LA 

CARTA DE NACIONS UNIDES, AMB LA QUAL ES CREAVA AQUESTA 

ORGANITZACIÓ, I EL 60È ANIVERSARI DE L'INGRÉS DE L’ESTAT ESPANYOL. 

 

 

Ses Majestats els Reis d’Espanya van presidir l'acte commemoratiu per celebrar el 70 

aniversari de l'entrada en vigor de la Carta de Nacions Unides i la subsegüent creació 

de l’ONU  i el 60è aniversari de l'ingrés de l’Estat espanyol, que va tenir lloc el 29 

d’octubre al Palau Reial,. 

 

Abans de l’inici de l'acte, Sa Majestat el Rei es va reunir amb el secretari general de 

Nacions Unides, Ban Ki-moon, també hi era present el ministre d'Afers Exteriors i de 

Cooperació, José Manuel García-Margallo, el secretari d'Estat d'Afers Exteriors, 

Ignacio Ybáñez, i el responsable de la recentment creada Direcció General de Nacions 

Unides i Drets Humans al si del Ministeri d’Afers Exteriors, Francisco Javier Sanabria. 

Després de la salutació a les personalitats assistents, la commemoració va continuar 

al Saló de Columnes, on el ministre d’Afers Exteriors va pronunciar un parlament que 

va precedir una projecció audiovisual sobre el 60è aniversari de l'ingrés d'Espanya a 

l'ONU; seguidament van prendre la paraula l'arquitecta Olga Felip i l'escriptor, 

periodista i director de la Fundació Somriures de Bombai, Jaume Sanllorente.  A 

continuació hi va haver una interpretació musical que va donar pas als discursos del 

president del Govern, Mariano Rajoy, el secretari general de Nacions Unides i, 

finalment, Sa Majestat el Rei. 

 

Una vegada finalitzada la commemoració, Ses Majestats els Reis i el secretari general 

de Nacions Unides es van dirigir al Saló Gasparini, on hi havia exposats diversos 

objectes al·lusius als dos aniversaris, com el llibre Las Naciones Unidas desde España 

editat per l'ANUE, una edició especial de la Carta de San Francisco i uns segells 

commemoratius de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. 

L’Estat espanyol va ingressar a l'ONU el 14 de desembre de 1955. El nostre país és 

membre electe del Consell de Seguretat per al bienni 2015-2016, responsabilitat que 

assumeix per cinquena vegada. Espanya ocupa el novè lloc en l'escala de 

contribucions financeres al pressupost ordinari de les Nacions Unides i és membre del 

Grup de Ginebra, format pels dotze contribuents més importants, que porta a terme un 

seguiment exhaustiu de les qüestions administratives i pressupostàries en el sistema 

de les Nacions Unides, incloent-hi les seves agències especialitzades i organitzacions 

internacionals tècniques. Si es tinguessin en compte les aportacions realitzades al 

conjunt del sistema de les Nacions Unides (la suma de les contribucions obligatòries i 

voluntàries, a més de l'aportació a les operacions de manteniment de la pau) Espanya 

ocuparia el sisè lloc d’aquesta llista.  

 

Les prioritats espanyoles de cara a la 70ena Assemblea General de les Nacions 

Unides estan en línia amb el programa del Consell de Seguretat i amb les de la Unió 

Europea a Nacions Unides, en la definició de les quals Espanya ha participat 

activament. S'articulen al voltant de cinc eixos: pau i seguretat, desenvolupament 

sostenible, drets humans, reptes humanitaris i reforma de les Nacions Unides. 

  



 

L’ÀRTIC  EL 2015: RISCOS, CONTROVÈRSIES I ESPERANCES. 

 
El desglaç progressiu del Pol Nord, ja està afectant molts àmbits de la vida 
quotidiana,no només en els estats circumdants a la zona, sinó que s’està estenent a 
escala global: l’explotació dels recursos naturals, les noves rutes comercials i vies de 
navegació per l’Àrtic, són un exponent del canvi climàtic. Malgrat això, la disputa sobre 
la sobirania dels recursos naturals del Pol Nord i l’Oceà Àrtic i, per descomptat, la seva 
explotació, pot condicionar o empitjorar encara més la situació; tot depèn de com es 
tracti o es reguli el conflicte d’interessos entre les potències mundials que tenen o 
aspiren a tenir drets sobre l’Àrtic. 
  
Per tractar aquest tema, es va celebrar a Barcelona la jornada L’Artic el 2015: Riscos, 
Controvèrsies i Esperances, en què es van abordar aspectes puntuals dels efectes del 
desglaç tant en el medi ambient com en la delimitació de les fronteres, i els efectes 
sobre la navegació a escala mundial. L’evolució del canvi climàtic afectarà, sens dubte, 
l’economia global i la geopolítica del segle XXI. 
 
A la jornada van participar-hi: Jaume Lanaspa i José Manuel Morán, president i 
vicepresident, respectivament, de l’Oficina del Club de Roma a Barcelona, que van ser 
els encarregats de presentar la jornada;  Eduard Sagarra Trias, president de 
l’Associació per a les Nacions Unides, director de la jornada i moderador; Mar 
Campins Eritja, catedràtica per ANECA de dret internacional públic, de l’UB que va 
parlar sobre “La Transformació de l’Àrtic i el medi ambient”; Ana Manero Salvador, 
titular de dret internacional de la Universidad Carlos III va pronunciar una conferència 
sobre ”La delimitació de la soberania als espacis àrtics”; i Jordi Torrent Pujol, cap 
d’estratègia del Port de Barcelona qu va parlar sobre “Les noves rutes àrtiques i la 
seva  incidència en la navegació”. 

 

La Jornada va ser organitzada per l'Oficina del Club de Roma de Barcelona en 

col·laboració amb el Capítol Espanyol del Club de Roma, la Fundació Abertis i l’Obra 

Social “La Caixa”. 

 

 

CICLE 40 MIRALLS: DRETS HUMANS I REFUGIATS 

 

El Casal Lambda va iniciar un cicle de trobades amb entitats, institucions i 

associacions coincidint amb el seu 40 aniversari que s’esdevindrà l’any 2016. 

Amb aquestes trobades els responsables del Casal volen copsar com es percep la 

seva activitat i què opinen del seu treball entitats significatives de la societat catalana. 

El 20 de novembre 2015 es va iniciar el cicle amb la sessió sobre Drets Humans i 

Refugiats. 

Van ser-hi convidats Rosalia Rivera, de l’ACNUR; Tòfol Marqués, de la Comissió 

Catalana d’Ajuda al Refugiat; Amnistia Internacional i Xavier Guerrero de l’ANUE. 

 



PARTICIPACIÓ A L’ASSEMBLEA PLENÀRIA DE LA FEDERACIÓ  
MUNDIAL D’ASSOCIACIONS PER A LES NACIONS UNIDES 

 

Els dies 18 a 22 de  novembre ss va celebrar a  Vancouver, l’Assemblea general de la 
Federació Mundial d’Associacions per a les Nacions Unides (WFUNA), Eduard 
Sagarra , president d’ANUE i membre del comitè executiu de la Federació Mundial va 
participar-hi. 

 

Aquesta va ser l’assemblea general número 41 de la Federació Mundial, que va ser 
creada l’any 1949 per agrupar a la societat civil que volia treballar seguint els principis i 
propòsits de les Nacions Unides. Actualment hi ha més de 100 associacions a tot el 
món que en formen part. 

 

Paral·lelament a l’Assemblea, es va celebrar un seminari sobre el tema “Les 
transformacions globals:  Els Objectius de Desenvolupament Sostenible”, amb 
sessions sobre l’Agenda de Desenvolupament 2030 i el Canvi Climàtic. 

 

 

  



 

L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA I EL DIA 
DELS DRETS HUMANS 

 
L'ICAB celebra el 'Dia dels Drets Humans' apropant el món del Dret a alumnes de 
primària d'escoles de Barcelona. 
 
El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) va commemorar el  mateix 10 de 
desembre,   el 'Dia dels Drets Humans' amb una jornada adreçada a estudiants dels 
últims cursos de primària. 
 
 
El primer objectiu de la Jornada era acostar el món del Dret als nens i nenes per tal 
que vegin que les petites accions quotidianes, de petits i grans, dia a dia, tenen 
conseqüències jurídiques. El segon objectiu va ser donar a conèixer els drets i deures 
específics que tenen com a infants. 
 
 
La jornada es va iniciar a les 10 del matí amb les intervencions de la vicedegana de 
l'ICAB, la Sra. Rosa Barberà, i del president de l'Associació de les Nacions Unides a 
Espanya (ANUE), Eduard Sagarra, els quals van exposar de forma planera i senzilla 
què és el dret, i per a què serveix. També van fer especial referència als drets recollits 
a la Declaració dels Drets Humans. Van participar en aquesta jornada els alumnes de 
cinquè i sisè de primària del Col·legi Mary Ward, del Col·legi Badalonès, del Col·legi 
Estalislao de Kostka i del Col·legi SIL. 
 
 
També es va comptar amb la participació de Roser Capdevila, dibuixant i creadora 
dels personatges "Les tres bessones", que va explicar un conte relacionat amb els 
drets humans de les criatures. El periodista i presentador de l'informatiu Info-K de Tv3, 
Jordi Gil, va ser l'encarregat d’exercir de mestre de cerimònies de la jornada, que va 
acabar amb el lliurament del premi a l’escola guanyadora del concurs literari que 
l’ICAB va convocar especialment per a aquesta jornada. 
 
 
 
 

  



ANUE ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

Durant l’any 2015, ANUE ha  publicat un seguit d’artícles a diferents publicacions: 

 

 

- Programa “Para Todos” de TV2 amb motiu del 70 aniversari de les Nacions 

Unides. Entrevista a Xavier Pons Rafols, vicepresident d’ANUE. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-coloquio-70-

aniversario-onu/3181910/. 

 

- ¿Quién jusga al personal de mantenimiento de la paz de la ONU?. Xavier 

Pons Rafols, vicepresident d’ANUE. Haffington Post. 18 de juliol de 2015. 

 

- “Mi fa vergonya” Eduard Sagarra Trias, president d’ANUE. Eldiario.es. 27 de 

juliol de 2015 

 

- ¿A quién pertenece el Ártico? Eduad Sagarra Trias, president d’ANUE. 

Haffington Post. 23 d’agost de 2015, 

 

- Derechos Humanos en Europa: ¿cerrado por vacacions? Eduard Sagarra 

Trias, president d’ANUE. 6 de setembre de 2015. 

 

- Entrevista a Eduard Sagarra Trias, president d’ANUE. Notícies. 14 de 

setembre de 2015. 

 

- 70 aniversari de l’ONU. Eduard Sagarra Trias, presdient d’ANUE. Catalunya 

Cristiana. 18 d’octubre de 2015. 

 

- Alerta amb el parany de la por i el rebiug. Eduard Sagarra Trias, president 

d’ANUE. Catalunya cristiana. 29 de noviembre de 2015 

  



PUBLICACIONS 

 

“Una revista sobre el mundo”  

Revista de l’Associació per a les Nacions Unides 

Des de l'any 1989, l'Associació edita aquesta revista amb caràcter quadrimestral 

donant a conèixer les activitats de les Nacions Unides, també de la mateixaa 

Associació i articles d'opinió sobre la realitat internacional que generen debat. 

Rebem moltes mostres de suport i valoració positiva que ens animem a continuar 

tirant endavant aquesta publicació. 

 

La publicació es presenta en format on-line, des de l’any 2010. Enguany se n’ha editat 

el número 45  i l’especial de C’MUN. 

 

La revista ha publicat els articles següents: 

 

- La Convenión de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Un 

balance a los 50 años de su entrada en vigor. Carles Pérez-Desoy 

Fages. Diplomàtic i professor de Dret. Gener 2015. 

 

- El “comunismo capitalista” de Vietnam. Cesáreo Rodríguez-Aguilera. 

Catedràtic de Ciència Política. Universitat de Barcelona. Gener 2015. 

 

- El Estado islámico yihadista como proyecto despótico. Rodríguez-

Aguilera. Catedràtic de Ciència Política. Universitat de Barcelona. Abril 

2015. 

 

- Análisis “El derecho al asilo: un derecho humano universal”. Eulàlia 

Pascual, advocada, membre del consell directiu de l’ANUE. Setembre 2015. 

 

- La Naciones Unidas adoptan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2030. Xavier Pons Rafols. Catedràtic de Dret internacional. Universitat de 

Barcelona. Vicepresident d’ANUE. Octubre 2015. 

 

- El gobierno de Víktor Orbán: una vergüenza para Europa. Cesáreo 

Rodríguez-Aguilera. Catedràtic de Ciència Política. Universitat de 

Barcelona. Octubre 2015. 

 

Com cada any, l’ANUE publica el seu calendari amb les diades internacionals de 

les Nacions Unides. 

 

 

 

 

 



ANUE  INFORMA 

 

Al llarg del 2015, l’Associació s’ha esmerçat a fomentar la sensibilització de la 

participació d’afiliats i simpatitzants a través de la pàgina web i de nombrosos 

enviaments d’e-mails. Conscients de la importància de la comunicació i d’informar 

correctament a través de les noves tecnologies, l’ANUE ha agilitzat i modernitzat la 

seva plataforma de serveis integrats amb l’objectiu d’oferir aquesta eina d’una manera 

fàcil i accessible.   

 

Una de les activitats més importants desenvolupades des del departament de 

Comunicació és l’elaboració d’ANUE Informa, una recopilació de les notícies més 

importants de les Nacions Unides que fem arribar on line a més de 650 adreces de 

correu electrònic (socis, universitats i acadèmics, entitats, periodistes, ONG, etcètera).  

 

 

COMUNITAT ANUE 

 

L'ANUE continua ampliant la seva presència a les xarxes socials més esteses per 

donar noticia de la seva tasca i la de les Nacions Unides a un públic més nombrós. A 

més de la consolidació de la pàgina de Facebook 

(https://www.facebook.com/ANUE.UNASpain), que compta amb més de 2.800 

seguidors, i on compartim totes les activitats de l’ANUE amb fotos, vídeos i notícies 

amb un seguiment força positiu dels nostres fans. 

 

 

 

https://www.facebook.com/ANUE.UNASpain

