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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; Glòria Deulofeu, tresorer; vocals: Xavier
Fernández Pons, Eulàlia Pascual, Àngels Mataró Pau, Javier Sánchez Cano, Elvira Méndez i
Maria Teixidor.

Des de l’any 1996, l’Associació està reconeguda com a entitat d’utilitat pública. També
l’ANUE també té estatus consultiu a l’ECOSOC de les Nacions Unides.

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
l’ANUE; ha estat membre del Comitè Executiu d’aquesta federació.

-

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 seva Junta
Directiva.

-

L’ANUE és 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 actua com a punt focal del Centre Regional d’informació
de les Nacions Unides a Brussel·les (UNRIC).

Reconeixement per part de l’Estat español. El dia 19 de novembre del 2007, en ocasió del
Dia de les Nacions Unides, i amb motiu del 45è aniversari de l’ANUE, el Consell de Ministres
del Govern espanyol va reconèixer la important tasca de l’Associació per a les Nacions
Unides a Espanya a l’Estat espanyol, en la divulgació dels propòsits i principis de les Nacions
Unides i de les seves activitats.

L’any 2013, el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació va atorgar l’ANUE la Placa de
Honor del Mérito Civil, en reconeixement a la seva tasca de prmoció i divulgació dels valors i
principis continguts a la carta de les Nacions Unides.

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 amb aquesta Medalla 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 a 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 de l’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 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 gener de 2017 es va celebrar a les Reials Drassanes de Barcelona la cerimònia de
lliurament del Premi per la Pau 2016 atorgat a la Sra. Nadia Murad Basee, yazidista que va
ser víctima, juntament amb moltes altres dones, dels abusos i tracte degradant per part dels
combatents de l’organització “estat islàmic” després que l’agost del 2014 es fessin amos de
la seva població, Kocho. Va ser segrestada i venuda com a esclava sexual, violada i torturada
fins que va aconseguir escapar dels seus segrestadors. Actualment viu a Alemanya.

El Jurat del Premi per la Pau va voler reconèixer la seva campanya a escala mundial per
denunciar la situació extrema que pateix la comunitat yazidita en mans de l’ISIS,
especialment les dones i els infants. L’acte de lliurament va tenir lloc el dia 11 de gener a les
Reials Drassanes de Barcelona amb una assistència de més de 200 persones.

En el marc de la cerimònia de concessió del Premi pr la Pau es va presentar a nivel mundial
la campanya Together de les Nacions Unides. El Sr. Carlos Jiménez Renjifo, representant per
a Espanya de l’Oficina Regional d’Informació de les Nacions Unides a Brussel·les va fer la
presentació d’aquesta iniciativa de l’ONU “Junts, Respecte, Seguretat i Dignitat per a
Tothom”.

Cerimònia de liurament del Premi per la Pau 2016 a Nadia Murad i presentació de la campanya “Junts”

Premi per la Pau 2017.
El Premi per la Pau 2017 va recaure en el Dr. Oriol Mitjà Villar, metge especialitzat en
malalties infeccioses, per la seva tasca orientada a l’eradicació de la malaltia del pian.

El Dr. Oriol Mitjà, nascut a Arenys de Munt el 1980, està vinculat des del 2013 al Centre de
Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB), el centre d'investigació integrat a
l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGLOBAL). Des del 2010 lidera al Centre Mèdic de
Lihir (Papua Nova Guinea), un equip de recerca per al control i el tractament del pian, una
malaltia tropical crònica, encara desatesa, que afecta principalment la població infantil i que
pot produir deformacions òssies severes a llarg termini.

Els estudis publicats pel Dr. Oriol Mitjà han demostrat l’eficàcia del seu tractament contra el
pian i, arran d’aquesta evidència, l'Organització Mundial de la Salut (OMS), va decidir
engegar una campanya amb la qual s'espera haver eradicat la malaltia l'any 2020, per tal
que esdevingui la segona malaltia eradicada al món, després de la verola.
El Jurat del Premi per la Pau va reconèixer la tasca que desenvolupa el Dr. Oriol Mitjà, per la
seva incidència en el dret a la salut, especialment de la població infantil, en unes zones del
món de pobresa extrema on la malaltia del pian és endèmica. També es vol fer notar que es
tracta de situacions i de malalties oblidades que no atrauen els focus dels mitjans de
comunicació, tot i que afecten els drets dels infants, el dret a l’educació i també els drets de
les dones. Valorant i premiant la tasca del Dr. Mitjà el jurat ha volgut contribuir a fer

conèixer aquestes problemàtiques per tal que s’integrin en els canals de la cooperació
internacional al desenvolupament d’aquests països.
Llista de premiats:
José Luis Balbín
Justícia i Pau
Joaquín Ruiz-Giménez Cortés
Ernesto Cardenal
Antoni Tàpies
Sven Olof Palme
Nelson Mandela
Raúl Silva Henríquez
Centre dels Drets Humans de les Nacions Unides
Mikhaïl Gorbatxov
Gro Harlem Brundtland
Comissió de Drets Humans de El Salvador
Metges Sense Fronteres
José María Mendiluce
Nafis Sadik
Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria
Pere Casaldàliga
Federico Mayor Zaragoza
Fatana Ishaq Gailani
Comunitat de Sant Egidi
Associació de Mestres Rosa Sensat
Carla del Ponte (Fiscal TIJ Ex-Iugoslàvia)
Miguel Ángel Moratinos
Hans Blix
Bibi Russell
Daniel Barenboim
Tahal Benjalloun
Miriam Makeba
Stéphane Hessel
Ramin Jahanbegloo
Karen K. Abuzayd
Mayors for Peace
Casal dels Infants
Pen Català
Fatou Bensouda
Giuseppina Maria Nicolini
Nadia Murad Basee
Oriol Mitjà Villar
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Cerimònia de lliurament del Premi per la Pau 2017 al Dr. Oriol Mitjà, acompanyat per la
presidenta de la Diputació de Barcelona Sra. Mercè Conesa i el president d’ANUE Sr. Eduard
Sagarra Trias.

Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona i Eduard Sagarra Trias, president d’ANUE, fan entraga al Dr.
Oriol Mitjà del XXXVIII Premi per la Pau.

SEMINARI “VULNERABILITAT URBANA, SOSTENIBILITAT I DRETS HUMANS”

El dia 24 de febrer, al Pati Mannig de Barcelona, es va celebrar el seminari “Vulnerabilitat
Urbana, Sostenibilitat i Drets Humans”, amb el suport de la Diputació de Barcelona, al qual
van participar unes 50 persones, la majoria d’elles tècnics d’ajuntaments i regidors de les
àrees de cooperació i solidaritat.
El seminari va ser inaugurat per Josep Lluis Alay, comissionat de Relacions Internacionals de
la Diputació de Barcelona, i Eduard Sagarra, president de l’ANUE.

Inauguració del seminari per part de Josep Lluis alay, comissionat de Relacions Exteriors de la Diputació de
Barcelona i per Eduard Sagarra Trias, president de l’ANUE.

La conferència inaugural va pronunciar-la Dunja Krause, investigadora de l'Institut
d'Investigació de les Nacions Unides per al Desenvolupament Social (UNRISD). Va explicar els
nous desafiaments que comporta l'augment de la urbanització i de com aquest problema ha
de ser abordat en el context dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Dunja
Krause creu que la clau per aconseguir canvis transformatius que permetin la sostenibilitat a
les ciutats és un enfocament integral que promogui la participació activa dels ciutadans.

Seguidament, Raúl Sánchez, doctor en Economia Internacional i Desenvolupament, va parlar
sobre les ciutats sostenibles en el marc dels ODS. Es va referir a la importància d'un procés
de presa de decisions bottom-up per combatre els desafiaments que presenta l'expansió
urbana descontrolada. També va insistir en la necessitat d’una convergència del sector
públic i el privat per aconseguir una cooperació positiva en assumptes com la planificació de
les ciutats, la lluita contra les desigualtats, la lluita contra el canvi climàtic, entre d'altres.

Intervenció de Dunja Krause, investigadora de l'Institut d'Investigació de les Nacions Unides per al
Desenvolupament Social (UNRISD)

Posteriorment, Dan Lewis, cap del Programa de Ciutats Resilients d'UN Habitat, va presentar
el tema de la vulnerabilitat urbana i els drets humans. El ponent va tancar la primera part del
seminari exposant els principals objectius del Programa de Perfils de Ciutats Resilients
(CRPP), i destacant la importància d'augmentar la resiliència davant l'impacte de múltiples
amenaces.
Després de la pausa, la jornada es va reprendre amb el bloc d'Experiències de Bones
Pràctiques de Cooperació Entre Ciutats exposades per dos experts.

En primer lloc, va prendre la paraula Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat
Global. En la seva presentació, va emfatitzar el compromís que ha d'existir entre les
empreses, les administracions i les organitzacions per poder desenvolupar territoris
socialment responsables. Canyelles creu que l'única forma de complir amb els desafiaments
existents és a través de la participació dels ciutadans - "tots tenim responsabilitats i tots hem
de contribuir-hi".

Intervenció de Dan Lewis, cap del Programa de Ciutats Resilients d'UN Habitat, a la dreta. Al centre Ernest
Cañada, coordinador d’Alba Sud.

L'últim conferenciant va ser Ernest Cañada, coordinador d'Alba Sud. La primera part de la
seva presentació la va dedicar a la discussió sobre els costos associats al turisme com a
procés d'urbanització. En el segon segment, Cañada es va referir al turisme responsable com
a moviment social. El conferenciant creu que l'augment del turisme solidari i l'ecoturisme
poden ajudar a disminuir els costos associats al procés d'urbanització.

Lupe Moreno, cap de l'oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de
Barcelona va ser l'encarregada de tancar el seminari agraint la presència dels conferenciants
i al públic assistent.

REUNIÓ D’ASSOCIACIONS EUROPEEES PER A LES NACIONS UNIDES
Els dies 4 i 5 de maig es va celebrar al Recinte de Sant Pau, la reunió anual de les
Associacions per a les Naciones Unides Europees. Aquesta trobada va tenir el suports de la
Generalitat de Catalunya i Diplocat.
Van participar-hi les ANUs d’Aústria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Finlàndia, França,
Georgia, Alemanya, Hongria, Israel, Itàlia, Luxemburg, Holanda, Noruega, Suècia, Suïssa i
Espanya.
L’acte d’inauguració va comptar amb la presència del conseller d’Afers Exteriors Raül
Romeva, Bonian Golmohammadi, secretari general de la Federació Mundial d’Associacions
per a les Nacions Unides (WFUNA) i Eduard Sagarra i Trias, president d’ANUE.

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, amb els participants de la
conferència d’ANUs Europees

La conferència inaugural va anar a càrrec de la Deborah Seward, directora del centre
Regional de les Nacions Unides a Brussel·les que va parlar de “L’Agenda 2030: progressos i
desafiaments”.
A continuació, es va celebrar una sessió sobre “Les ciutats i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible”, amb la participació de Dan Lewis, cap del Programa de
Ciutats Resilients de l’UN-Habitat; Isidre Sala, director general d’Afers Miltilaterals i
Europeus de la Generalitat de Catalunya, i Arnau Queralt, director del Consell per al
Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya.

A l’esquerra, Eduard Sagarra Trias, president d’ANUE, al centre Arnau Sala, director del Consell Assessor pel
Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, i Bonian Golmohammadi , secretari general de la
WFUNA.

Per la tarda es van presentar els exemples de treball sobre els ODS de les associacions de
Catalunya, Suècia i Finlàndia.
El dia 5, la conferència va ser impartida per Parvati Nair, directora de l’Institut de
Globalització de les Nacions Unides, que en nom del Sr. Joaquim Nieto, director de l’Oficina
de la OIT a Espanya, va impartir una conferència sobre “Contrucció d’una nova era basada
en la justicia global sobre la base de condicions de treball decent”.
A continuació, la Sra. Elvira Méndez, director a de l’Associació Salut i Familia va parlar del
model d’integració de les dones migrants a Barcelona, des de la prespectiva dels ODS.

Al centre Isidre Sala, director general d’Afgers Multilaterias i de la Unió Europea, de la Generalitat de Catalunya,
amb Deborah Seward, directora del centre Regional de les Nacions Unides (UNRIC)

Representanst de les ANUs de Dinamarca i Bulgària

CATALONIA MODEL UNITED NATIONS, C’MUN 2017
Del 11 al 14 de maig, 400 universitaris de 19 nacionalitats, provinents de 26 universitats
d’arreu del món van debatre alguns dels temes més importants de l’agenda internacional a
les sessions del C’MUN Model United Nations 2017. L’acte d’inauguració del Model es va
celebrar al Parlament de Catalunya 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 i la
Diputació de Barcelona.
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 el
DISEC, el Consell de la Unió Europea, l’OTAN i el PNUD vinculat als Objectius de
Desenvolupament Sostenible. 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 la revista adjunta).
DISEC (Comissió de Desarmament i Seguretat Internacional - Assemblea General)
1) L'armamentització de l'espai: seguretat de l'espai exterior
2) Emmagatzematge d'armes bacterianes i tòxiques
Consell de Seguretat
1) Illes artificials per a ús militar
2) Reforma del Consell de Seguretat
PNUD (Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament): Objectius de
Desenvolupament Sostenible.
1) Assegurar una educació inclusiva i de qualitat en regions amb conflictes armats, pobresa i
altres emergències
2) La igualtat de representació de les dones en els òrgans governamentals i legislatius
principals a la llum de l'Objectiu de l'Obra Sostenible 5
UNHRC (Consell de Drets Humans)
1) Violacions dels drets humans a Caixmir
2) La qüestió dels migrants mediambientals
Consell d’Europea
1) Aplicació de l'Acord de París
2) L'adhesió de Turquia a la UE
Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord , OTAN
1) El futur de l'Organització en l'actual ordre internacional
2) L’estabilització de l'Afganistan: la lluita contra el terrorisme

Inauguració del C’MUN 2017 al Parlament de Catalunya: d’esquerra a dreta Sr. Haziq Masood, secretari general del C’MUN; Sr.
Damià Cardona Onses, Communications Campaigns Service, Departament of Public Information of the United Nations; Excm.
Sr. Lluís Maria Coromines i Díaz, vicepresident del Parlament de Catalunya; Sr. Eduard Sagarra Trias, president de l'Associació
per a les Nacions Unides a Espanya, i Sra. Alejandra Fernández de Aragón, directora C’MUN.

Participants a la inauguració del C’MUN 2017 al Parlament de Catalunya

Sessió de treball del Consell de Drets Humans

Sessió de treball del Consell de Seguretat

Cloenda del C’MUN 2017 a l’auditori de CosmoCaixa

TARDES DE DRETS HUMANS
En el marc del cicle d’estiu “Tardes de Drets Humans”, l’ANUE va programar dues
conferències al voltant del turisme i del canvi climàtic.
La primera de les sessions es va celebrar el dia 28 de juny. La Dra. Maria del Pilar
Leal, investigadora i consultora de turisme i planificació territorial vaparlar del tema
“Barcelona: Turisme sostenible?”, aprofitant l’avinentesa de la celebració de l’Any
Internacional del Turisme. Barcelona rep cada any més turistes dels que pot acollir, i
els residents veuen en el turisme quelcom que pot posar en perill la seva qualitat de
vida. Per a molts sectors és una benedicció, la indústria turística té una gran
repercussió sobre l'economia de la ciutat. Com es poden conjugar les dues
perspectives? De tot això ens va parlar la Maria del Pilar Leal la qual va concloure
constatant la dificultat de gestionar aquest conflicto d’interessos contraposats.
La sessió es va tancar amb l’actuació musical de Sara Espinosa, flauta travessera,
Gerard Aguilar, violoncel i Andrea Mercadal, veu.

Primera sessió del cicle “Tardes de Drets Humans” amb la conferència a càrrec de Maria del Pilar Leal,
investigadora i consultora de turisme i planificació territorial.

La segona sessió, va tenir lloc el dia 5 de juliol sobre el tema del canvi climàtic. Sergi
Rovira, expert en estratègies per a la sostenibilitat i assessor de polítiques
ambientals, ens va parlar del canvi climàtic com a la major amenaça mediambientals
a la qual s’enfronta la humanitat. Els seus ipactes ja són perceptibles, no només a
nivel mediambiental sinó també a nivel econòmic i social.
Com és habitual, la cloenda musical va anar a càrrec del grup musical Filarmònica
Popular.

Segona conferència a càrrec de Sergi Rovira, expert en estratègies per a la sostenibilitat i assessor de polítiques
ambientals.

Grup musical Filarmònica Popular

CELEBRACIÓ DEL DIA DE LES NACIONS UNIDES
El passat dijous 24 d'octubre, Dia de les Nacions Unides, l'ANUE va dur a terme la vuitena
edició de la campanya Celebrem el dia de les Nacions Unides, per la qual es convida totes les
comunitats autònomes, ajuntaments i altres institucions estatals, a fer onejar la bandera de
l'Organització, acompanyada d'un pòster informatiu explicant què és l'ONU.

En aquesta edició del 2017, les institucions adherides a la iniciativa han estat: Parlament de
Catalunya, Generalitat de Catalunya, Xunta de Galícia, Comunitat de Castella - la Manxa, la
Junta d'Extremadura, el Col·legi d'Advocats de Barcelona, i els ajuntaments de Barcelona,
Palma de Mallorca, Santander, València, i Madrid.

Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Barcelona

Diputació de Barcelona

Seu del Govern de la Comunitat de Castilla – La Mancha

Seu de la Xunta de Galicia

Ajuntament de Santander

Ajuntament de Palma de Mallorca

Ajuntament de València

Banderes de Nacions Unides a la Plaça de Cibeles, davant de l’ajuntament de Madrid

Banderoles als carres de Madrid

Curs “LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS EN EL SISTEMA DE LES NACIONS
UNIDES”
Del 27 de novembre a l’1 de desembre a la seu del Col·legi d’Advocats de Barcelona, va tenir
lloc la 13ena 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 participar 25
alumnes.

Van inaugurar el curs Isidre Sala Queralt, director general d’Afers Multilaterals i Europeus de
la Generalitat de Catalunya, i Xavier Pons Rafols, vicepresident de l’ANUE i degà de la
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

Isidre Sala, director general d’Afers Multilaterals i de la Unió Europea, de la Generalitat de Catalunya en un
moment de la inauguració del curs.

Pel seu contingut, cadascuna de les sessions va tenir un caràcter eminentment pràctic, és
per això que 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. L’objectiu del curs era 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, ha 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 conèixer-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.

A l’esquerra Rosa Ana Alija que va impartir la classe sobre “Drets Humans i
lluita contra la impunitat”; a la dreta Bárbara Díaz, va parlar de “Medi
Ambient i Dret Humanitari”.

Xavier Pons Rafols, vicepresident de l’ANUE i degà de la
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

DRETS HUMANS, FAMILIA I BARRI
Arran de l’èxit obtingut per la segona edició del projecte “Drets Humans, família i barri”,
l’Associació per a les Nacions Unides va fer-ne una tercera edició comptant amb el suport
de la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu d’estimular
l'educació en valors, però, sobretot, integrar els drets humans en la vida quotidiana, 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 “Els superherois també beuen
llet” en sessions de 45-60 minuts en un Centre Cívic de cada districte de Barcelona. Es
tracta d’una peça que posa en relleu valors com ara la cooperació, el respecte, la
convivència, la responsabilitat, el dret dels infants a jugar....

Els centres cívics que van participar en el projecte van ser: Sant Andreu, la Sedeta (Gràcia),
Pere Quart (Les Corts), Matas i Ramis (Horta-Guinardó), Torre Llobeta (Nou Barris), La
Farinera, Can Verdaguer (Nou Barris), Parc Sandaru (Sant Martí), Sagrada Familia, El
Sortidor (Sants), Cotxeres-Casinet (Sants-Montjuic), Casal Infantil (Drassanes).

L’ activitat va tenir molt d’èxit, i va arribar aproximadament a un total del 700 persones.

Jornades “LES NACIONS UNIDES I LA UNIÓ EUROPEA”
La delegació de l’ANUE a Lleida juntament amb la Universitat de Lleida van celebrar els dies
17 i 18 d’octubre, a la Facultat de Dret i Economia de Lleida les XVI Jornades sobre “Les
Nacions Unides i la Unió Europea: reptes comuns i assitència mútua. Drets Humans i lliure
comerç”, tot aprofitant l’experiència adquirida a les anteriors edicions. La Generalitat ha
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, des de l’any
2012, la Comissió Europea el considera mereixedor del títol de centre d’excel·lència Jean
Monnet.

L’objectiu d’aquestes jornades va ser analitzar les accions de les Nacions Unides i de la Unió
en particular, en els àmbits dels drets humans i del lliure comerç.

El dia 17 es va celebrar a la sala de juntes de la Facultat de Drets i Economia, la taula rodona
“Drets Humans i Llibertats públiques” amb la participació del Dr. Jordi Bonet Pérez,
catedràtic de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat de
Barcelona, i la Dra. Teresa Areces Piñol, catedràtica de dret eclesiàstic de l’estat, de la
Universitat de Lleida. Va moderar la Sra. Déborah Presta Novello, becària pre-doctoral de la
Universitat de Lleida.

La segona sessió va ser una taula rodona sobre “Acords de Lliure Comerç: TTIP i CETA”, que
va comptar amb la participació del Dr. Antoni Colom Gorgues, professor titular d’economia,
sociologia i política agrària, de la Universitat de Lleida; i la Dra. Pilar Cos Sánchez, professora
titular d’EU d’Organització d’empreses, Universitat de Lleida. Va presentar i moderar la Dra.
Eimys Ortiz Hernández, becària post-doctoral de la Universitat de Lleida.

Seminari “EL CANVI CLIMÀTIC I ELS MOVIMENTS MIGRATORIS: NOUS ESCENARIS
PER A LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT”
Amb la intenció d’abordar les conseqüències del canvi climàtic i els seus efectes en els
moviments migratoris i possibles projectes de cooperació al desenvolupament, el dijous 30
de novembre va tenir lloc el seminari sobre “Canvi climàtic i els moviments migratoris com a
nous escenaris per a la cooperació al desenvolupament” organitzada per l'Associació per les
Nacions Unides amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Inauguració del seminari per part de Lupe Moreno, directora de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de
la Diputació de Barcelona, i Eduard Sagarra Trias, president d’ANUE

L'objectiu final era la reflexió sobre com afrontar els reptes que comporten els
desplaçaments massius deguts a la degradació ambiental.

L'acte es va obrir amb la benvinguda de Lupe Moreno, cap de l'Oficina de Cooperació al
Desenvolupament de la Diputació de la Barcelona i Eduard Sagarra, president de l'Associació
per a les Nacions Unides.

Alasdair Hainsworth investigador australià cap del programa de reducció de riscos de la
Agència Mundial de Meteorologia (WMO), va parlar sobre la incidència del canvi climàtic

en els moviments migratoris internacionals. La seva presentació va ser una lectura
dels impactes clau de l'augment global de la temperatura.

Durant la conferència, es van mostrar dades alarmants de les transformacions que el món
està enfrontant en termes de canvi climàtic, com és l’augment global d’un 1,1 °C de la
temperatura del planeta, sent 2017 l’any més calorós dels tres últims. D’això se’n desprèn
una sequera que provoca incendis i la cconseqüent inseguretat alimentària.

Entre altres conseqüències, el Sr. Hainsworth va parlar de l’ augment del nivell del mar – el
cas més crític el Mar del Pacífic Oest – derivat del desglaç de l’Antàrtic i que afecta molts
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Fora de l’àmbit geogràfic, el canvi climàtic
també està afectant altres àrees de molt interès com és el nivell sanitari.

Segons

l'Organització Mundial de la Salut (WHO), més de 13.000 persones estan sent afectades per
malalties causades pel canvi climàtic.

Durant el 2015, hi va haver 219.200.000 persones desplaçades arreu del món, i el 87% dels
desplaçaments del 2014 a Àsia van ser per desastres. Recentment la probabilitat d'esdevenir
un desplaçat s’ha situat en el 60%.

Alasdair Hainsworth, cap del programa de reducció de riscos de la Agència Mundial de Meteorologia (WMO)

Seguidament la investigadora i col·laboradora del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de
Tarragona, Beatriz Felipe Pérez, va parlar sobre les migracions climàtiques des del punt de
vista dels avenços en la protecció jurídica.

Beatriz Felipe, investigadora i col·laboradora del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona

Durant la seva intervenció la Sra. Felipe va explicar que el 2016, van haver-hi 24,2 milions de
nous desplaçaments associats a algun desastre climàtic, superant així la xifra de migració per
conflicte. Entre aquests desplaçaments hi ha les migracions d’emergència –com a per
exemple els afectats per un terratrèmol que es veuen obligats a desplaçar-se ; – migració
induïda pel canvi climàtic – degut al desastre la zona afectada perd algun recurs vital per a
l’ésser humà, com és l’aigua, i es veuen en la necessitat d’enviar algun membre de la família
a un altre poble a buscar-lo; - migració forçada–quan l’opció anterior no és possible i els
habitants es veuen forçats a canviar de zona –migració dels petits estats insulars – quan
conincideixen totes les darreres descripcions.

Així doncs depenent de la població – malalts, infants, dones – el poble es veu afectat de
diferent manera, però tots es troben amb un mateix obstacle; no hi ha una definició ni un
terme determinat, adient a la seva situació i aixòi dificultala seva protecció en l'àmbit jurídic.

Tot i això d’acord a l'Organització Internacional de la Migració (OIM) estipula que les
persones que migren per motius climàtics són persones forçades a abandonar la seva llar

temporal o permanentment, individualment o col·lectivament i tant internament com
internacionalment a causa principalmentde motius relacionats amb la degradació ambiental
vinculada a impactes sobtats o de degradació lenta que posen en perill la seva seguretat i
benestar.

Però independentment d’aquesta definició, actualment no es disposa de capa jurisdicció
vinculant –tractats o lleis - per tal de protegir aquests refugiats correctament. És necessari
un canvi a la Convenció de Ginebra, el Protocol de Nova York i l’Acord de Paris del 2015,
perquè els drets d’aquests refugiats climàtics estiguin protegits davant la llei internacional.
Actualment l’única llei regional que ha esmenat aquest un buit jurídic és la Convenció de
Kampala, aprovada el 2009, que només s’implementa a la regió de la Unió Africana, la qual
ofereix protecció i assistència als desplaçats interns de l’Àfrica i ja s’està aplicant a
Zimbabwe i Zàmbia.

Per concloure, la Dra. Felipe va expressar que per tal de garantir la protecció jurídica dels
que migren per motius climàtics, calen mesures coordinades, complementàries i flexibles. A
nivell global, el dret internacional de les migracions no està actualitzat i és inefectiu; disposa
dels elements necessaris per assegurar la protecció efectiva d’aquests immigrants, però no
hi ha voluntat política.

Per últim, va tenir lloc una taula rodona on Estela Pareja – directora executiva de la Comissió
Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), Bartolomé Agudo – cap de la unitat de Solidaritat i
Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Terrassa, Ramon Rabella – cap de l’Oficina
Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i per últim Antoni
Montseny – tècnic assessor en Relacions Internacional de la Diputació de Barcelona, van
discutir com afrontar des del món local aquesta nova realitat.

Entre les diferents propostes, destaquem dos casos pràctics: el primer l’anomenat “aigua
com a producte públic a Terrassa” on s’ha aprovat la remunicipalització de l’aigua tot i la
satisfacció dels ciutadans amb el servei actual. L’objectiu és regular les reserves d’aigua per
casos d’emergència i la sensibilització mitjançant la divulgació de pel·lícules i sessions
educatives per a nens i nenes, per tal de conscienciar-los sobre la importància de l’aigua i del
seu cicle de desenvolupament.

El segon exemple de bones pràctiques és , el projecte Risk Governance, que aspira a
gestionar els reptes que el canvi climàtic planteja, com són la gestió de les emergències i les
derivades dels desastres sísmics, esllavissades i inundacions, mitjançant la creació i foment
de grups d’emergències d’especial atenció – col·lectius joves, dones i minories ètniques.

El seminari va tenir una bona assistència amb participants de diferents àrees de treball:
membres d’ONG, estudiants de dret i ciències polítiques, tècnics d’ajuntament entre altres
interessats en el tema.

Taula rodona amb Estela Pareja – directora executiva de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), Bartolomé
Agudo – cap de la unitat de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Terrassa, Ramon Rabella – cap de
l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i per últim Antoni Montseny – tècnic
assessor en Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.

El resum de la jornada va ser enviat a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona que el distribuir entre els membres de la seva Xarxa pel seu interés.

ANIVERSARI DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DE DRETS HUMANS
El 12 de desembre l’ANUE va commemorar el Dia dels Drets Humans i el 69è aniversari de la
Declaració Universal del Drets Humans en un acte celebrat

al Museu d’Història de

Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

L’acte va ser presidit per Lupe Moreno, cap de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament
de la Diputació de la Barcelona i per Eduard Sagarra i Trias, president de l’ANUE.

Tots dos van destacar la importància i la vigència de la Declaració Universal de Drets
Humans en un món on encara es vulneren i per la qual cosa cal una lluita i defensa
continuada.

La Declaració Universal dels Drets Humans és la base que ha permès al llarg dels anys crear
legislacions positives per part dels Estats, s'ha reconegut de manera exigible davant els
tribunals drets que avui considerem bàsics tant en els aspectes polítics, com socials i
culturals.
Lupe Moreno, cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona i Eduard Sagarra
Trias, president d’ANUE.

A continuació es va projectar un vídeo aobre la figura d’Eleanor Roosevelt, la qual l'any 1948
després de l’aprobació de la Declaració Universal dels Drets Humans, destacava,
precisament, el fet que fos universal, nascuda amb l'objectiu que les persones d'arreu del
món prenguessin consciència dels seus drets i de les seves llibertat, per construir una
atmosfera de pau arreu. També destacava la necessitat d’entendre realment que es tracta

de drets essencials per a tothom i abraçar l'esperança de veure aquest drets reconeguts a
les lleis de cada país, així com que les persones siguin conscients que aquests drets i
llibertats els són inalienables i els donen dignitat; de prendre consciència que tots som
éssers humans i que tothom pot mirar tothom cara a cara. Eleanor Roosevelt deia finalment
que els drets i llibertats havien de servir per crear un món allunyat de la guerra i la
destrucció.

A continuació es va procedir a la lectura de la Declaració Universal per part de diferents
personalitats de la societat catalana, representatns de diferents institucions i organismes:
Rosa Maria Pujol, presidenta del Club de Amics de la Unesco de Barcelona.
Isidre Sala, director general d’Afers Multilaterals i Europeus de la Generalitat de Catalunya.
Marcela Lamas, professora de Filosofía de l’IES Verdaguer.
Maite Calvo, protamveu de l’Oficina d’Informació del Parlament Europeu a Barcelona.
Manel Górriz, director del gabinet de Drets Humans i Centre de Drets internacional
humanitari de la Creu Roja.
Eulàlia Pascual, coordinadora de Projectes de la Comissió de Justícia Penal del Col·legi
d’Advocats. Membre del Consell Directiu d’ANUE.
Gerard Segú, director general del Centre Unesco de Catalunya.
Mercè Boada, Directora de la Fundació ACE.
Núria Ballester, Directora del Museu Fundacioó Pau Casals.
Josep Maria Canyelles, coordidaor de Respon.cat.
Gabriel Genescà, president de la Coral Sant Jordi.
Becem Hassen, màster de l’Abogacia de l’UAB.
Cristina Challis, estudiant de la national University of Ireland.

Santi Lorenç, actor de doblatge.
Sílvia Terol, tècnica de cooperació. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Catalima Jerez, Fundació Solidaritat UB.
Rosa Surinachs, Programa Resiliència Urbana. UN Habitat.
Enric Canet, responsable de relacions ciutadades, Casal dels Infants.
Lali Carrillo, cap de secció de suport municipal i estratègies. Oficina de Cooperació al
Desenvolupament. Diputació de Barcelona.
Merlanie Carrere-Fontana, estudiant de la Universitat de Toulouse Capitole.
Núria Ferrer, periodista de BETEVÉ.
Joan Soler, vicepresident d’ANUE.
Fernando de León, tècnic del Servei de Solidaritat i cooperació. Ajuntament de Vilafranca del
Penedès.
Tica Font, directora de l’Institut Internacional per la Pau, ICIP.
Companyia de Teatre Comediarte.
Núria Aguadé, coordinadora del centre cívic El Sortidor.
Elvira Méndez, directora general de Salut i Familia. Membre del Consell directiu d’ANUE.
Glòria Deulofeu, catedrática en Organització i gestió comercial. Membre del Consell Directiu
d’ANUE.
David Andreu, doctor en cirugía i oftalmòleg. Director general d’Icoftalmologia.
Diana Mitrea, estudiant de dret de la Universitat Jaume I de Castellón.
Carme Arenas, presidenta del Pen Club Català.
Inés València, actriu.
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CAMPANYA TOGETHER

Amb motiu de la cerimònia de lliurament del XXXIII Premi per la Pau de l'Associació per a les
Nacions Unides a Espanya, el Sr. Carlos Jiménez Renjifo, responsable per a Espanya i Andorra
del Centre d'informació de les Nacions Unides per a Europa Occidental (UNRIC) va presentar
la nova Iniciativa de l'ONU "Junts: Respecte, Seguretat i Dignitat per a Tots".

Carlos Jiménez Renjifo, representant per a Espanya de l’Oficina Regional d’Informació de les Nacions Unides a
Brussel·les, presentant la campanya Together.

La campanya, que pretén lluitar contra els prejudicis i els estereotips negatius que
acompanyen els refugiats i els migrants, es va presentar en presència de la Sra. Nadia
Murad Basee, guanyadora del XXXVIIè Premi per la Pau de l'Associació per a les Nacions
Unides a Espanya, en reconeixement a la seva lluita en favor dels Drets humans i activisme
contra el tràfic d'éssers humans. La història personal de Nadia, que va patir la violència de
l'Estat islàmic a l'Iraq i es va veure obligada a fugir a Europa, ens obliga a pensar en el
sofriment que acompanya els migrants i refugiats que decideixen embarcar-se en un viatge a
països desconeguts en condicions precàries per fugir dels horrors de la guerra, dels estralls
dels canvis climàtics i de la manca d'oportunitats. Després d'haver patit sofriment, haver
estat ferits moralment i físicament, haver perdut els seus familiars, a més de tot això,
aquests homes i dones poden convertir-se en víctimes de l'hostilitat dels països d'acollida,
que els aïlla, els rebutja, i els etiqueta com a perillosos.
Amb l'objectiu de canviar aquestes percepcions i actituds negatives envers els refugiats i els
migrants i enfortir el contracte social entre els països, les comunitats d'acollida, els refugiats
i els migrants, el 19 de setembre de 2016, durant la Reunió d'Alt Nivell sobre refugiats i
migrants a Nova York, l'ex-secretari general de Nacions Unides Ban Ki-moon va llançar la
campanya "Junts" amb el suport dels 193 estats membres de l'Organització.
Adreçat a les comunitats que alberguen als refugiats i als migrants, i especialment a les
persones preocupades pel fer quer els nouvinguts puguin portar inseguretat física i
econòmica a les seves vides, la campanya proposa "contrarestar part de la desinformació i
les percepcions errònies sobre els refugiats i migrants". Junts "destacarà les contribucions

econòmiques, culturals i socials que els migrants i els refugiats fan als països d'origen, de
trànsit i de destí. A més, “fomentarà el contacte entre els refugiats, els migrants i els
ciutadans dels països de destinació".
Les iniciatives de la campanya es desenvoluparan fins a la segona meitat del 2018, quan
s'espera que els estats membres adoptin dos acords mundials sobre refugiats i migrants.
Junts, al seu torn, proposa aconseguir els seus objectius creant una coalició d'organismes
compromesos a abordar el problema de l'augment de la xenofòbia, promovent una acció
global en suport de la no discriminació i l'acceptació dels refugiats i els migrants. A més,
proposa construir empatia i humanitzar el debat. Amb aquesta finalitat proporcionarà una
plataforma per a les històries per a i pels migrants i els refugiats i sobre les comunitats
d'acollida que s'han beneficiat de la seva inclusió.
Per a més informació i unir-se a la iniciativa podeu visitar la pàgina www.together.un.org.
Aquesta campanya es va tractar en el marc de la nostra activitat Catalonia Model United
Nations, C’MUN 2017, a la queal hi van participar 400 estudiants de més de 19 nacionalitats.

EXPOSICIÓ “TRANSFORMANT EL MÓN: ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE”

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), configuren una agenda inclusiva que
aborda les causes fonamentals de la pobresa i aglutinen esforços per aconseguir un canvi
positiu en benefici de les persones i el planeta. Els ODS es van posar en marxa el gener de
2016 amb l'objectiu d'orientar les polítiques i el finançament del PNUD durant els pròxims
15 anys. La consecució dels ODS requereix la col·laboració dels governs, el sector privat, la
societat civil i els ciutadans en igual mesura per tal d’assegurar que deixarem un millor
planeta a les generacions futures.
Els 17 ODS estan íntimament interrelacionats: l’èxit o fracàs, arrossega inexorablement
bona part dels altres. Els ODS es fonamenten en els assoliments dels ODM i s’obren a noves
esferes de treball com el canvi climàtic, la desigualtat econòmica, la innovació, el consum
sostenible, la pau i la justícia, entre d'altres.
Aquests nous Objectius de Desenvolupament Sostenible es caracteritzen, per ser d'abast
global, per ser universals, és a dir, aplicables a tots els Estats i a totes les persones amb
independència del seu nivell de desenvolupament; i orientats a l'acció perquè tenen
voluntat de transformar el món.
A la Declaració adoptada per la qual es van aprovar els nous Objectius, els caps d'Estat i de
Govern es van comprometre a resoldre posar fi a la pobresa i la fam arreu del món d'aquí al
2030, combatre les desigualtats internes dels països i entre ells, construir societats
pacífiques, justes i inclusives, protegir els drets humans i promoure la igualtat entre els
gèneres i l'apoderament de les dones i les nenes, i garantir una protecció duradora del
planeta i els seus recursos naturals. El moment històric present, en la meitat de la segona
dècada del segle XXI, configura una ocasió perfecta per articular i fer operatiu un canvi en
positiu.
L’ANUE ha dissenyat una exposició didàctica dels 17 ODS encaminada a projectar la
importància que té la consecució d’aquests objectius. Des de les Nacions Unides s'ha posat
molt èmfasi en el desenvolupament dels objectius per part dels Estats, fent al·lusió al fet que
aquests objectius són un propòsit comú amb el qual s'aconseguirà millorar la condició
humana i el planeta.

Creiem important que la societat civil tingui coneixement dels ODS i es prengui consciència
de l'impacte que tenen a escala nacional i internacional. Aquests nous objectius tenen un
abast universal, i no només estan enfocats a països en vies de desenvolupament sinó també
a països desenvolupats.

Estem convençuts que la societat civil es veurà reflectida en les situacions plantejades a
l'exposició. La societat juga un paper vital en la consecució d'aquests Objectius. El seu
coneixement permet obligar els governants a acumplir-los.
L’exposició s’ha pogut veure a través de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona als següentes espais: Sant Boi de Llobregat (Biblioteca Jordi Rubió i Biblioteca de
Maria Aurèlia Capmany), Corbera de Llobregat, Canovelles, Avinyó, Sabadell (Biblioteca
Vapor Badia), Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Sant Adrià del Besós.

També s’ha exposat als ajuntament que són socis protectors de l’ANUE, Castelldefels,
Vilafranca del Penedès i Esplugues de Llobregat. S’ha pogut veure també a l’Ajuntament de
Tarragona,al Centre Cívic de Sant Salvador, i a l’Institut del Morell.

A Vilafranca del Penedès, l’exposixió es va poder visitar del 18 al 31 d’octubre al passadís
central de l’Hospital Comarcal de l’Alta Penedès.

L’exposició “Transformant el món: els objectius de desenvolupament sostenible de els Naciosn Unides” a
l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

A Esplugues, l’exposició es va poder veure en el marc de la Primavera Solidària, els dies 2 al
15 de maig.

L’exposició a Esplugues de LLobregat

L’exposició a Castelldefels, organitzada pel Consell Municipal de Pau i Solidaritat, es va
poder veure al vestíbul de l’Ajuntament en el marc de les 28enes Jornades de Pau i
Solidaritat, del 2 al 23 d’octubre.

DRETS HUMANS A LES ESCOLES

Dins de a campanya de sensibilització sobre les Nacions Unides i els Drets Humans, ANUE
dedica especial atenció al tema de la joventut. Per aquest motiu ofereix la possibilitat de fer
xerrades a escoles i instituts que ho demanin. En aquesta ocasió ens han visitat a les seu de
l’ANUE els alumnes de l’IES Verdaguer de Barcelona, més de 70 joves de 3r i 4r de l’ESO, als
quals vam fer quatre xerrades (9, 16 i 27 de novembre, i de desembre).

També, el dia 23 de novembre, ens van visitar els alumnes del Global Bussines International
School amb els quals vam treballar el tema de les negociacions internacionals dins del
sistema de les Nacions Unides.

Alumnes de l’IES Verdaguer de Barcelona

Sessió de treball amb els alumnes de la Global Bussines International School

REPTES I OPORTUNITATS DEL MOVIMENT SINDICAL PER INFLUENCIAR L’ASSOLIMENT DEL
TREBALL DIGNE AL MÓN, A TRAVÉS DE L’ACOMPLIMENT DEL ODS 8.
El passat dia 17 de febrer, el president de l’ANUE, Eduard Sagarra, va impartir la conferència
inaugural del seminari “Reptes i oportunitats del moviment sindical per influenciar
l’assoliment del treball digne al món a través de l’acompliment del ODS 8”, organitzat per
Comissions Obreres de Catalunya.
L’acte va ser inaugurat per Richard Bellera, secretari d’internacional, migracions i cooperació
i president de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya; seguidament Eduard
Sagarra va parlar dels ODS en el marc de les Nacions Unides i la seva implementació.
Posteriorment es va focalitzar l’atenció en la relació del treball digne i l’ODS 8, i va celebrarse una taula rodona sobre “El treball digne com a mitjà de justicia social. Implementació a
nivel internacional”.
Va tancar l’acte Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO a Catalunya.

Eduard Sagarra Trias, president d’ANUE va impartir la
conferència inaugural.

CENT EMPRESES I ORGANITZACIONS ES COMPREMETEN A FER DE CATALUNYA UN
PAIS SOCIALMENT RESPONSABLE.

Durant tot el dia 8 de juny, cent persones ven estar reunides amb motiu d’un esdeveniment
singular al Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú amb la voluntat de rellançar la
responsabilitat d’empreses i organitzacions i projectar-la als territoris. Grans empreses,
microempreses, ONG o universitats, entre d’altres han apostat per construir en positiu i usar
la seva pròpia responsabilitat social per contribuir a fer una societat millor.

El seminari portava el nom TSR+10 amb la qual cosa es volia ressaltar que no es partia de
zero: és hereu del seminari que es va fer al maig del 2007 al Palau Maricel de Sitges, que va
ser organitzat per l’ANUE conjuntament amb Respon.cat, i que va permetre que alguns
municipis i comarques estiguessin situats. Ara es pretenis fer un salt endavant, ja que els
valors i les bones pràctiques d’RS són part de la competitivitat regional, ajuden a captar
talent, milloren la qualitat de vida, garanteixen la sostenibilitat, i aporten reputació al
territori. En aquest seminari es va donar el relleu a l’Ajuntament e Vilanova i la Geltrú
perque continuï la inicitaiva endegada el 2017.

Participants de la jornada

5 empreses petites, 5 empreses mitjanes, 5 empreses grans, 5 entitats socials, 5 organismes
culturals, 5 universitats, 5 organismes del govern… i així fins a cent persones de vint
tipologies diferents es van congregar a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la
Geltrú per a llançar idees i propostes per fer uns barris, pobles i ciutats més responsables,
fet que inclou no solament temes ambientals sinó socials, laborals, econòmics o ètics.

A la tarda, l’acte es va obrir a altres participants, amb una taula rodona on diferents ponents
van donar el seu punt de vista; la professora Cristina Sánchez Miret sobre la reforma
horària; el diputat Carles Campuzano sobre la necessitat de construir un nou pacte social; la
directora de FemCat, Teresa Navarro, sobre fer de Catalunya uns dels millors països del
món; Jordi Griera, promotor de la Plataforma País Conscient sobre la creació de
consciència; Ramon Novell, director general de Cafès Novell, sobre la valoració de la
transparència i l’autenticitat per part de les noves generacions. Maravillas Rojo, presidenta
d’Abacus, ha destacat l’exercici de generositat i complementarietat d’aquesta trobada i ha
reclamat que no s’entengui la responsabilitat social com un apèndix sinó que ha de ser la
manera d’entendre la gestió empresarial.

Aspecte del Museu Víctor Balaguer on es va celebrar la jornada.
Xavier Guerrero, director adjunt d’ANUE va intervenir en la
inauguració passant el relleu a l’Ajuntament de Vilanova.

JORNADA “LIDERAZGO INCLUSIVO: ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE DIVERSIDAD
GENERACIONAL Y DE GÉNERO EN EL SECTOR TURÍSTICO Y HOSTELERO”
El dia 22 de juny, la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi, de la Universitat
Ramon Llull, va celebrar a la seu d’ESADE la jornada “Liderazgo inclusivo: estrategias de
gestión de diversidad generacional y de género en el sector turístico y hostelero”. L’acte va
tenir el suport de l’ANUe entre d’altres institucions.

Durant la jornada es va debatre sobre la captació, gestió i retenció del talent divers com a
estratègia empresarial d'èxit, focalitzant-ho en diversitat generacional i igualtat de gènere
per:
1) entendre, des de la perspectiva generacional, la manera d'aprofitar el coneixement i
talent que cada generació aporta (Baby Boomers, Generació X, Generació Y i Generació Z)
per així ser competitius en el segle XXI.
2) promoure la co-responsabilitat en la igualtat entre els gèneres per garantir la participació
i la igualtat d'accés a posicions de lideratge de la dona, que contribueixin a una major
rendibilitat de les empreses i a una societat més justa.

JORNADA “LOS CÓDIGOS DE FAMILIA EN ESPAÑA Y LA DIVERSIDAD CULTURAL”
El dia 24 d’octubre, organitzat per l’Associació Salut i Familia, amb la col·laboració de
l’ANUE, entre d’altres institucions, es va celebrar la jornada “Los códigos de familia en
España y la diversidad cultural” a la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid.

Inauguració de la jornada.

L’acte va ser presentat per la Degana del Col·legi d’Advocats Sra. Maria Sonia Gumpert, la
presidenta de la Federació d’Associacions de Dones Separades i Divorciades, Sra. Ana Mª
Pérez del Campo i per la presidenta de l’Associació Salut i Familia, Sra. Assumpta Baig.

La conferència inaugural va anar a càrrec del president de l’ANUE, Sr. Eduard Sagarra Trias,
que va parlar del “Diàleg entre els pobles i cultures i promoció del dret intercultural”.

Després es van celebrar dues taules rodones amb els temes “Codis de Familia a Espanya:
oportunitats i límits per a la interculturalitat” i “Bones pràctiques d’orientació i recolçament
jurídic a famílies de tots els orígens”.

CAMPANYA “ULLERES PER A LESBOS”

L’ANUE col·labora amb Innova Ocular - Ico Barcelona en la campanya Light to your eyes Enviem les teves ulleres a Lesbos. Aquesta campanya té per objecte la recollida d'ulleres
usades per a ser enviades als refugiats de l'Illa de Lesbos a Grècia com a part del projecte
Light
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informació

https://www.icoftalmologia.es/es/noticias/enviamos-tus-gafas-a-lesbos-grecia
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INAUGURACIÓ DEL CURS 2017-2018
El dia 28 de setembre, organitzat per l’Associació d’Amics de la Unesco de Barcelona i
l’Associació per a les Nacions Unides, vam celebrar un acte d’inici de curs amb la confrència
de George Steiner “La idea d’Europa” teatralitzada pel l’actor Òscar Intente.
Rosa Maria Pujol, presidenta de l'Associació Amics de la UNESCO, va donar la benvinguda a
l'acte, destacant el fet que amb aquesta primera trobada s'iniciava una sèrie d'actes
destinats a treballar el tema de la idea d'Europa, dels valors europeus, i del que significa la
ciutadania europea.
A continuació va cedir la paraula a Àngels Mataró membre del Consell Directiu de l’ANUE
que en nom del president Eduard Sagarra, va destacar en la seva salutació la necessitat de
"sumar esforços i crear noves sinèrgies que ens permetin difondre els principis i ideals
continguts a la Carta dels Drets Humans de les Nacions Unides" perquè aquesta és "la via
encertada per aconseguir les finalitats que ens proposem com a poble i col·lectius." Així
mateix va destacar que com a representant de l’ANUE volia expressar la "gran il·lusió de
formar part d'aquest acte, i compartir l'inici de curs de l'Associació d'Amics de la UNESCO
Barcelona”.
A continuació, a partir de “La Idea d'Europa” que va donar títol a la conferència que George
Steiner va realitzar al Nexus Instituut, l'any 2004, l'actor Òscar Intente va crear una
teatralització que va representar davant de més de dues-centes persones amb
l'acompanyament musical de Ferran Martínez.
Van tancar l’acte, Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a
Barcelona i la Coral Preludi.

Rosa Maria Pujol i Àngels Mataró

L’actor Òscar Intente

La Coral Preludi

Ferran Tarradellas

PUBLICACIONS

INFORME UNRISD 2016: “Innovaciones políticas para el cambio transformador”
Ja està disponible el resum de l'informe de l'Institut d'Investigació de Nacions Unides per al
Desenvolupament Social (UNRISD) sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenibles
"Innovacions polítiques per al canvi transformador" que ofereix una guia crítica sobre com
els països poden fer realitat les aspiracions de l'Agenda 2030. l'Informe destaca la
importància d'abordar les causes profundes dels problemes i de reequilibrar les dimensions
social, ambiental i econòmica del desenvolupament sostenible.

L'Associació per a les Nacions Unides a Espanya ha col·laborat en la traducció de l'informe al
castellà i properament també estarà disponible la versió en català.

La investigació presentada en l'Informe 2016 de UNRISD, Innovacions polítiques per al canvi
transformador, mostra que:
• trencar el cercle viciós que produeix la pobresa, la desigualtat i la destrucció del medi
ambient requereix un canvi transformador que ataqui directament les causes fonamentals
d'aquests problemes en lloc dels símptomes;
• el canvi transformador pot ser impulsat per polítiques innovadores que superin els
enfocaments pal·liatius i compartimentalistes i que promoguin un gir "eco-social" en el
pensament i la pràctica del desenvolupament;
• s'han de forjar polítiques innovadores, que es basin en sòlids resultats d'investigació i en
valors normatius com la justícia social i la sostenibilitat, a través de processos polítics
inclusius, noves formes d'aliances, reformes multinivell de governança i major capacitat de
l'Estat.
DESCOBREIX DELS NACIONS UNIDES
Amb la intenció de difondre entre els més joves el treball i funcionament de les Nacions
Unides, l'ANUE ha publicat amb el suport de la Generalitat de Catalunya i editat per
l'editorial Mediterrània el llibre "Descobreix les Nacions Unides".

Amb aquesta nova publicació l’ANUE aspira a captar l'interès del sistema educatiu sobre la
importància de donar a conèixer les Nacions Unides a les futures generacions. De moment la
publicació només està disponible en català i per al 2018 se’n preveu la versió en castellà.

El llibre va ser presentat el dia 12 de desembre amb motiu de la commemoració del Dia dels
Drets Humans, en un acte organitzat per l’ANUE amb el suport de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona.

“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 l’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 47 i l’especial de C’MUN.

La revista ha publicat els articles següents:
-

“Dia Meterorológico Mundial”. Judith Cantero, sstudiant en pràctiques de Grau
de Gestió i Administració Pública

-

“Dia Internacional de los derechos a la verdad en relación con violaciones graves
de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas”. Judith Cantero,
estudiant en pràctiques de Grau de Gestió i Administració Pública.

-

“Irán ¿Potencia regional?” Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic de Ciència
Política de la Universitat de Barcelona.

-

“Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular”. Igancio Martínez
García-Perrote, estudiant en pràctiques, Màster universitàri en Advocacia.

-

“La ciudad de Barcelona y el turismo sostenible”. Judith Cantero, estudiant en
pràctiques de Grau de Gestió i Administració Pública

-

“El fenómeno Macron”. Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic de Ciència Política
de la Universitat de Barcelona

-

“El Día de las Naciones Unidas”. Becem Hassen

-

“Damos la palabra a las mujeres: camino hacia la quinta conferencia mundial de la
mujer”. Alba Salomón Mallat, màster universitàri d’Advocacia.

-

“La tercera edad: los grandes olvidados del desarrollo sostenible”. Ignacio GarcíaPerrote, màster universitàri d’Advocacia.

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

L’ ANUE ha estat present a diferents mitjans de comunicació:
- “Brexit: qui vota són els ciutadans, no el capital”. Eduard Sagarra Trias, president de
l’ANUE. Catalunya cristiana. 23 d’abril de 2017.
-“2017 Trump y May. Del multilateralisme al bilateralisme mundial”. Eduard Sagarra Trias,
president de l’ANUE. Catalunya cristiana” 23 de juliol de 2017.
-“Els Drets Humans i Llibertats són el fonament irrenunciable de la UE”. Eduard Sagarra Trias
president de l’ANUE. Catalunya cristiana. 24 de desembre de 2017.

ANUE INFORMA
Al llarg del 2017, 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 750 adreces de correu electrònic (socis,
universitats i acadèmics, entitats, periodistes, ONG, etc).

COMUNITAT ANUE
L'ANUE continua ampliant la seva presència a les xarxes socials més esteses per donar
notícia de la seva tasca i de la de les Nacions Unides a un públic més nombrós. A més es
consolida la pàgina de Facebook (https://www.facebook.com/ANUE.UNASpain), que compta
amb més de 3.100 seguidors, i on compartim totes les activitats de l’ANUE amb fotos, vídeos
i notícies amb un seguiment força positiu.

