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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 espanyol. 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 promoció 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”.
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.

ACTIVITATS, CURSOS, SEMINARIS I JORNADES

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 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 Premi per la Pau 2017 va recaure en Manal AlSharif va esdevenir un referent quan, el 2011 va
ajudar a iniciar i liderar una campanya a favor dels
drets de les dones per conduir a l’Aràbia Saudita
(Women2Drive). El seu vídeo conduint va generar un
gran impacte i difusió i com a

conseqüència

d’aquesta gravació va ser detinguda i alliberada
posteriorment, per tornar a ser detinguda al dia
següent i alliberada 8 dies després sota fiança amb
les condiciones de no conduir més ni mencionar el
tema als mitjans de comunicació.
Després de la seva participació a la campanya pel dret a conduir, que va aconseguir
que s’aixequés la prohibició de conducció de les dones, ha continuat sent una crítica
del govern saudita.
El Jurat del Premi per la Pau vol reconèixer la tasca que desenvolupa Manal Al-Sharif
sobre diversos temes que afecten als drets de les dones a la societat saudita, com és el
cas de les treballadores estrangeres empresonades i la falta d’eleccions per al Consell
de la Shura, òrgan consultiu de l’Aràbia saudita.

Llista de premiats:
José Luis Balbín
Justícia i Pau
Joaquín Ruíz-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
Manal Al-Sharif

(1980)
(1981)
(1982)
(1983)
(1984)
(1985)
(1986)
(1987)
(1988)
(1989)
(1990)
(1991)
(1992)
(1993)
(1994)
(1995)
(1996)
(1997)
(1998)
(1999)
(2000)
(2001)
(2002)
(2003)
(2004)
(2005)
(2006)
(2007)
(2008)
(2009)
(2010)
(2011)
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)

CATALONIA MODEL UNITED NATIONS, C’MUN 2018
Del 5 AL 8 d’abril , 250 universitaris de 21 nacionalitats, provinents de 29 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 2018, que va arribar a la
seva 13ena edició. L’acte d’inauguració del Model es va celebrar 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 les comissions
DISEC, el Consell de la Unió Europea, ONU Dones i el PNUD.
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).
CONSELL DE DRETS HUMANS DE LES NACIONS UNIDES
1. Prevenció de la violació dels drets humans dels refugiats en el conflicte de
Myanmar.
2. La derogació de la neutralitat neta com a violació de drets humans.
ORGANITZACIÓ EDUCATIVA, CIÈNCIAL I CULTURAL DE LES NACIONS UNIDES
1. Ús de noves tecnologies per a la conservació i protecció de l'art, monuments
històrics i restes arqueològiques
2. Símbols religiosos en edificis públics d'estats seculars
DESARME I SEGURETAT INTERNACIONAL
1. Abordar el risc agreujat de proliferació nuclear
2. Frenar la lluita contra armament convencional en regions vulnerables
ONU DONES
1. Apoderament econòmic i drets laborals de les dones als països en desenvolupament
2. Adreçant-se a la convocatòria sol·licitada per a una cinquena conferència de dones
de l'ONU
PARLAMENTO EUROPEO / CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA
1. Enfortiment intern de la UE: Estats Units d'Europa
2. Desobediència de les polítiques de la UE: possibles càstigs i represàlies
CONSELL DE SEGURETAT DE LES NACIONS UNIDES
1. Sudan del Sud: avaluació de la necessitat d'una nova missió de l'ONU
2. Reclamacions territorials a l’Antàrtida: una amenaça per a la pau i la seguretat
internacionals?

PROGRAMA DE LES NACIONS UNIDES PEL MEDI AMBIENT
1. Creació i desaparició d'estats a causa de l'acció humana: l'Illa de Paperera
2. Explotació de recursos marins en aigües internacionals

Taula inaugural. D’esquerra a dreta: Aloma Serra, directora del C’MUN 2018; Cristina Gallach, exsubsecretària general per a
Informació Pública de les Nacions Unides; Juan Ignacio Morro, director general de Nacions Unides i Drets Humans del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Eduard Sagarra, president d’ANUE; Isidre Sala director general d’Afers
Multilaterals i Europeus de la Generalitat de Catalunya; i Carles Aulés, secretari general del C’MUN 2018.

Inauguració del C’MUN 2018 a CosmoCaixa

ONU Dones

Consell de Drets Humans

Consell de Seguretat

Cloenda del C’MUN 2018

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
novena 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 2018, les institucions adherides a la iniciativa han estat:
Parlament de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Comunitat de Castella - la Manxa, el
Col·legi d'Advocats de Barcelona, i els ajuntaments de Barcelona, VitòriaGasteiz,Lleida, Manlleu, València, Mèrida i Saragossa.

Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Barcelona

Parlament de Catalunya

Ajuntament de Saragossa

Ajuntament de La Paeria, Lleida

Ajuntament de València

Ajuntament de Vitòria-Gasteiz

Comunitat de Castilla-La Mancha

Ajuntament de Mèrida

Ajuntament de Manlleu

Curs “LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS EN EL SISTEMA DE LES NACIONS UNIDES”
Del 26 al 30 de novembre a la seu del Col·legi d’Advocats de Barcelona, va tenir lloc la
14ena 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.
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.

A l’esquerra Isidre Sala, director general d’Afers Multilaterals i Europeus de la Generalitat de Catalunya. A la
dreta, Norberto Frydman, representant de l’Oficina de l’Alt Comissionat de les UN pels 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.

Adriana Barba, màster en Lleis en Drets Humans per la Saint Thomas University

DRETS HUMANS, FAMILIA I BARRI
Arran de l’èxit obtingut per la cinquena 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 “Escola de Bruixeria” 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: la Sedeta (Gràcia), Matas i
Ramis (Horta-Guinardó), i El Sortidor (Sants)
L’ activitat va tenir molt d’èxit, i va arribar aproximadament a un total del 300
persones.

Cicle de Conferències “DONES QUE VAN MARCA LA HISTÒRIA DELS DRETS HUMANS”

Dins de les activitats que emmarquen el 70è aniversari de la Declaració Universal dels
Drets Humans, l’ANUE ha volgut celebrar aquest cicle de conferències per donar a
conèixer aquelles dones que al llarg de la història han tingut un paper rellevant en el
desenvolupament dels drets humans.
Per aquest motiu i el col·laboració del Club de Roma i la Fundació La Caixa, vam
celebrar tres conferències a la seu del Palau Macaya sobre la figura de Eleanor
Roosevelt, Rosa Parks i Rosa Sensat. Aquestes conferències van estar presentades per
Jaume Lanaspa, president del Club de Roma.
El dia 7 de novembre vam glossar la figura d’Eleanor Roosevelt amb la conferència “El
llegat d’Eleanor Roosevelt a la humanitat: Els Drets Humans Universals” que va
impartir Cristina Gallach, Alta Comissionada per l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
Va modera l’acte Àngels Mataró, membre del consell directiu de l’ANUE
Eleanor Roosevelt va impulsar la redacció i posterior aprovació per l'Assemblea
General de les Nacions Unides de la Declaració Universal dels Drets Humans, el primer
document que va proclamar els drets humans com l'ideal comú de tots els pobles de
manera universal, lluitant incansablement durant anys malgrat les discrepàncies dels
països que en aquell moment conformaven les Nacions Unides.

A l’esquerra, Cristina Gallach, Alta Comissionada pels ODS del Govern d’Espanya. A la dreta, Àngels Mataró, membre del
Consell Directiu de l’ANUE

El dia 19 de novembre la conferència “El No que va canviar la història d’un país” va
glossar la figura de Rosa Parks. El periodista Antoni Bassas va parlar de la figura de la
Rosa Parks i de com la seva actuació va tenir una gran influencia en la societat
americana. Va moderar Eulàlia Pascual, membre del consell directiu de l’ANUE.

Rosa Parks va reivindicar els drets civils i polítics en una època difícil en la història dels
drets humans als Estats Units. L'activista coneguda com la "primera dama dels drets
civils", va lluitar incansablement pel reconeixement d'aquests drets del col·lectiu
afroamericà. La seva lluita en contra de la injustícia i el racisme va ser un model a
escala mundial, així com la tasca que va desenvolupar per aconseguir que tothom
visqués en un món més just i lliure.

A l’esquerra Eulàlia Pascual, membres del Consell Directiu de
l’ANUE; al centre, el periodista Antoni Bassas, a la dreta Jaume
Lanaspa, president del Club de Roma Barcelona.

Finalment, el dia 11 de desembre vam tancar el cicle amb la figura de Rosa Sensat amb
la conferència “La revolució en l’educació dels drets Humans”, a càrrec de Rosa Maria
Pujol, presidenta del Club Amics de la UNESCO de Barcelona.
Rosa Sensat, reconeguda educadora catalana que va defensar i va provocar una
revolució i regeneració de l'educació, apostant per una educació basada en la
proximitat de la vida, la natura i l'experimentació, i donant suport especialment
l'escolarització de les nenes, des de l'esperit de seva dignitat.

A l’esquerra, Rosa Maria Pujol, presidenta del Club Amics de la Unesco de Barcelona, amb Ariadna Quintero,
coordinadora de programes d’ANUE que va fer la presentació de la conferència.

CICLE DE CONFERÈNCIES “DONES I DRES HUMANS”

Aquest cicle, emmarcat dins del 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets
Humans, vol destacar la figura d’aquelles dones que han tingut un paper rellevant en la
defensa dels drets humans.
El cicle de conferències realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona i com
activitat dintre del marc dels European Days of Local Solidarity, s’han realitzat de
manera descentralitzada a quatre municipis de Barcelona: Santa Coloma de Gramenet,
Esplugues de Llobregat, Castelldefels i Manlleu.

SANTA COLOMA DE GRAMENET. 7 de novembre a les 19h.
EL LLEGAT D’ ELEANOR ROOSEVELT A LA HUMANITAT: ELS DRETS HUMANS
UNIVERSALS
Aquesta primera conferència va estar dedicada a Eleanor Roosevelt, que va impulsar la
redacció i posterior aprovació per l'Assemblea General de les Nacions Unides de la
Declaració Universal dels Drets Humans, el primer document que va proclamar els
drets humans com l'ideal comú de tots els pobles de manera universal, lluitant
incansablement durant anys malgrat les discrepàncies dels països que en aquell
moment conformaven les Nacions Unides.
La conferència va anar a càrrec d’ Adriana Maria Barba, màster en Lleis de Drets
Humans per la Saint Thomas University. Va presentar l’acte l’alcaldessa Núria Parlon.
Es va celebrar a la Biblioteca Central de Santa Coloma.

A l’esquerra, Xavier Guerrero, adjunt a direcció d’ANUE, al centre la
conferenciant Adriana Barba i a la dreta l’alcaldessa Núria Parlon

ESPLUGUES de LLOBREGAT. 8 de novembre, a les 18h
EL COMPROMÍS DE LA CIÈNCIA AMB ELS DRETS HUMANS: MARIE CURIE
La segona sessió del cicle de conferències està dedicada a la vida de la gran científica
polonesa Marie Curie: una dona avançada i pionera en la seva època, que va obrir les
portes a les dones dedicades a l'àmbit científic. Va ser la primera dona a guanyar el
Premi Nobel de Química, i al llarg de tota la seva vida va estar molt compromesa amb
els drets humans i els ideals de pau i llibertat.
La conferència va anar a càrrec de Mercè Piqueras, biòloga. Va presentar l’acte la
Maribel Peláez, regidora de Cooperació al Desenvolupament. Es va celebrar a la
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat.

D’esquerra a dreta, Maribel Peláez, regidora de cooperació al desenvolupament de l’ajuntament de
Esplugues de Llobregat; Xavier Guerrero, adjunt a direcció de l’ANUE i la conferenciant Mercè Piqueras.

CASTELLDEFELS. 21 de novembre, a les 19h.
LA REVOLUCIÓ DELS DRETS CIVILS DE LES DONES: OLIMPIA DE GOUGES
Escriptora, dramaturga i filosofa francesa (1748-1793). Els seus treballs van ser
profundament feministes i revolucionaris. Va defensar la igualtat entre l'home i la
dona en tots els aspectes de la vida pública i privada, incloent la igualtat amb l'home
en el dret a vot, en l'accés al treball públic, a parlar en públic de temes polítics, a
accedir a la vida política, a posseir i controlar propietats, a formar part de l'exèrcit; fins
i tot a la igualtat fiscal així com el dret a l'educació i a la igualtat de poder en l'àmbit
familiar i eclesiàstic.
La conferència va anar a càrrec d’ Alba García, secretaria de la dona, CCOO. Va
presentar l’acte la Regidora de Pau i Solidaritat Nathalie Langer i va donar la
benvinguda Marta Medina, presidenta del Grup de Dones. Es va celebrar a la seu del
Grup de Dones de Castelldefels.

D’esquerra a dreta: la regidora de Pau i Solidaritat, Nathalie Langer; Marta Medina, presidenta del Grup de Dones;
Alba García de Comissions Obreres i Xavier Guerrero, adjunt a direcció de l’ANUE.

MANLLEU. 22 de novembre, a les 19h.
EL “NO” QUE VA CANVIAR LA HISTÒRIA D’UN PAíS: ROSA PARKS
La tercera sessió del cicle està dedicada a la vida de Rosa Parks i la seva reivindicació
dels drets civils i polítics en una època difícil en la història dels drets humans als Estats
Units. L'activista Rosa Parks, coneguda com la "primera dama dels drets civils", va lluitar
incansablement pel reconeixement d'aquests drets del col·lectiu afroamericà. La seva
lluita en contra de la injustícia i el racisme va ser un model a escala mundial, així com la
tasca que va desenvolupar per aconseguir que tothom visqués en un món més just i
lliure.
La conferència va anar a càrrec de la periodista Núria Ribó. Es va celebrar al
Museu del Ter. L’acte es va emmarcar dins dels actes commemoratius del dia 25 de
novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Moment de la presentació de la conferència

70è ANIVERSARI DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS. ACTE
INSTITUCIONAL

El 10de desembre l’ANUE va commemorar el Dia dels Drets Humans i el 70è aniversari
de la Declaració Universal del Drets Humans en un acte celebrat AL PARLAMENT de
Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
L’acte va comptar amb l’assistència de més de 100 persones i va ser conduit pel
periodista Carles Prats.
L’acte ve ser presidit pel Molt Hble. Roger Torrent, president del Parlament de
Catalunya que conjuntament amb el vicepresident de l’Associació Joan Soler van iniciar
l’acte dient unes paraules relatives a la importància de commemorar el 70 è aniversari
de la Declaració Universal dels Drets Humans com el primer instrument universal de
protecció dels drets humans.
A continuació es va procedir a l’inici de la lectura del Preàmbul de la Declaració
Universal per part del president Torrent i del vicepresident de l’ANUE Joan Soler.

Molt Hble. Sr. Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya i Joan Soler Martí, vicepresident d’ANUE

Després diferents personalitats de la societat catalana, representants de diferents
institucions, organismes i partits polítics van fer la lectura dels seus articles:
Molt Honorable Senyor Joan Rigol, expresident del Parlament de Catalunya
Sra. Àngels Mataró , membre del Consell Directiu de l'Associació de Nacions Unides Espanya
Sra. Diana Garrigosa, esposa del president Maragall
Il·lustre Sra. Susana Beltrán, diputada del Grup Parlamentari Ciutadans
Sr. Armand de Fluvià, activista pels drets LGTBI
Il·lustre Sra. Gemma Geis, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Junts per Catalunya
Sr. Isidre Sala, director general d'Afers Multilaterals i Europeus de la Generalitat de Catalunya
Sra. Diana Riba, esposa de l'exconseller Romeva
Sr. Santos Fèlix, responsable del grup LGTBI d'UGT Catalunya
Sra. Eliana Sabreen, estudiant del Programa de suport de la UB a persones refugiades i
provinents de zones en conflicte
Sra. Nuria Ribó, periodista
Molt Honorable Senyor Ernest Benach, expresident del Parlament de Catalunya
Il·lustre Sr. Sergi Sabrià, president del Grup parlamentari Esquerra Republicana
Sor Lucia Caram
Sr. Guerassin Voronkov, músic, director de l'Orquestra del Liceu
Sr. Maxwell Ibeawuchi, sol·licitant d'asil del Programa d'Acollida en la Comissió Catalana
d’Ajuda al
Refugiat
Sr. Pep Cruanyes, vicepresident de Assemblea Nacional de Catalunya
Sr. Salvador Gausa, director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona
Sr. Antoni Bassas, periodista
Il·lustre Sra. Esther Niubó, diputada del Grup Parlamentari PSC-Units
I. Sr. Josep Costa, vicepresident del Parlament de Catalunya
Molt Honorable Núria de Gispert, expresidenta del Parlament de Catalunya
Il·lustre Sr. Jèssica Albiach, presidenta del Grup parlamentari Catalunya en Comú Podem
Sr. Anton Maragall, director Galeria Parés
Sra. Elvira Méndez, directora de Salut i Família
Sra. Rosa Maria Pujol, presidenta d' Amics de la Unesco de Barcelona

Sra. Issona Pasola, directora cinema i membre del plenari del Consell Nacional de la Cultura i
de les Arts
Sr. Daniel Salvador, director de la Fundació privada Avis Món Catalunya
Sra. Aloma Serra, secretaria general del Catalonian Model United Nations 2019
Sra. Marina Gallés, secretària d'OMNIUM Cultural i membre de la Junta Nacional

Van tancar l’acte el Molt Hble. president del Parlament de Catalunya Sr. Roger Torrent i
l’actuació de la Coral Sant Jordi.

Aspecte de la sala Auditòri del Parlament de Catalunya
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ACTE CULTURAL AMB MOTIU DEL 70è ANIVERSARI DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL
DELS DRETS HUMANS

Amb motiu del 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i el
col·laboració amb la Fundació Peretti, l’ANUE va celebrar una acte cultural a l’Ateneu
Barcelonès en dia 12 de desembre.
L’acte va consistir en unapresentació per part d’Eduard Sagarra, president d’ANUE i
d’Antonella Dentamaro vicedirectora de la Fundació Peretti. A continuació l’actriu
Cristina Fallarás va interpretar un monòleg sobre els drets humans que va donar pas a
una composició artística a sis veus, un cant i un narrador: la lectura dels 30 articles de
la Declaració Universal per part de cinc actors joves que van fer la lectura en català,
castellà, anglès, francès i italià sota la direcció de Moreno Bernardi que va actuar
alhora de narrador en italià.
La lectura va ser una mostra que va unir art i cultura través de les veus dels joves
artistes Daniela Brown, Paula Company, Montse Fabré, Joan Llobera, Arnau Redorta y
Carla Vilaró. Els va acompañar Gerard Franch que va cantar l’ària Vidit Suum Dulcem
Natum del Stabat Mater, del compositor clàssic G.B. Pergolesi.
L’acte va comptar amb la presència de la Sra. Elsa Peretti, presidenta de la Fundació
Nando & Elsa Peretti i van assistir-hi més de 150 persones. Cada assistent va rebre una
reproducció en petit format de l’obra Metamorfosi de l’Artista Rober Llimós.

Moment de la interpretació de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Eduard Sagarra, president d’ANUE

Antonella Dentamaro, vicedirectora de la Fundació Peretti

La periodista Cristina Fallarás

Metamorfosi de l’Artista Rober Llimós

Presentació de l’ Informe del‘Índex de Desenvolupament Humà 2018.
El desenvolupament humà té a veure amb les llibertats humanes. Consisteix a
desenvolupar les capacitats humanes, no només d'uns pocs, ni tan sols de la majoria,
sinó de totes les persones. El 1990 el Programa de les Nacions Unides per al
Desenvolupament va publicar el primer Informe sobre Desenvolupament Humà. Des
de llavors ha elaborat més de 800 informes mundials, regionals, nacionals i
subnacionals en la matèria i ha organitzat centenars de tallers, conferències i altres
iniciatives de divulgació per fomentar el desenvolupament humà. Aquestes activitats
s'han ampliat les fronteres del pensament analític sobre el progrés humà més enllà del
creixement econòmic, col·locant fermament a les persones i el benestar humà en el
centre de l'elaboració de polítiques i estratègies.
L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) va organitzar, amb el suport de
l’Oficina de Cooperació al desenvolupament de la Diputació de Barcelona, la
presentació de l’Actualització 2018 dels Índexs de Desenvolupament Humà del PNUD.
Aquesta publicació estadística presenta una sinopsi de les condicions actuals de
diferents dimensions del desenvolupament humà i les tendències pronosticades a llarg
termini.
L’acte , celebrat el 18 de desembre, va ser presentat per Xavier Guerrero, adjunto a
direcció de l’ANUE i per Salvador Gausa, director de Relacions Internacional de la
Diputació de Barcelona. Va comptar amb la participació d’Anna Ortubia, especialista
en comunicació de L’Informe de Desenvolupament Humà del Programa de les Nacions
Unides de Desenvolupament (PNUD) de l’Oficina de Nova York. Es va celebrar a la Sala
de Plens Costat Públic de Can Serra, seu de al Diputació de Barcelona.

D’esquerra a dreta: Xavier Guerrero, adjunt direcció ANUE; salvador Gausa, director de Relacions Internacional
de la Diputació de Barcelona i Anna Ortubia, especialista en comunicació de l’IDH.

CAMPANYA DRETS HUMANS

EXPOSICIÓ “TRANSFORMAR 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 acomplir-los.

L’exposició s’ha pogut veure a través de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
als següents espais: Biblioteca Municipal Pompeu Fabra de Torrelles de Llobregat; Biblioteca
Ilturo de Cabrera de Mar; Biblioteca Marta Mata de Cornellà; Biblioteca Jaume Perich de
Premià de Dalt; Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar; Biblioteca de Martorell; Biblioteca
Tecla Sala de L’Hospitalet; Biblioteca del Bon Pastor de Barcelona i Biblioteca Central de Santa
Coloma de Gramenet.

També s’ha exposat a l’ajuntament de Lleida,soci protector de l’ANUE, dins del marc de
l’activitat Món Solidari, inaugurada pel

tinent d'alcalde i regidor de Participació

Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, Joan Gómez; també a l’Ajuntament de Manlleu i a
l’IES Joan XXIII de Lleida.
Amb la mateixa temàtica del ODS, el mes d’octubre vam realitzar en col·laboració de
l’ajuntament de Castelldefels un taller sobre els ODS i els Mandales. Realitzat a la biblioteca
Ramón Fernández Jurado va comptar amb la participació de pares, mares i nens.

Inauguració de l’exposició a Lleida pel tinent d'alcalde i regidor de Participació Ciutadana, Drets Civils i
Cooperació, Joan Gómez.

L’exposició a l’IES Joan XXIII de Lleida

Taller dels ODS i Mandales a Castelldefels

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 segon grau de Relacions Internacionals
de Blanquerna, Universitat Ramon LLull.
Vam fer una conferència pels alumnes de l’Escola Internacional de Protocol de
Barcelona, fent una explicació sobre els sistema de les Nacions Unides.
També en van visitar dues alumnes de l'IES Josefina Castellví de Viladecans que
participen en el concurs "Talent a les Aules" organitzat pels ajts. de Viladecans i Gavà,
amb el projecte Love in Bloc.

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS AMB ALTRES ENTITATS

DRETS PER A NO JUSRISTES
Dins del Cicle de Conferències de Dret per a no Juristes 2018 organitzat pel Col·legi de
Advocats de Barcelona, el 20 de febrer Eduard Sagarra, president d’ANUE va impartir la
conferència “Asil, refugi, ordre de recerca, extradició: clarificant conceptes”.
El cicle de conferències, un per mes durant tot l’any, es va impartir a la Sala de Dret
Marítim de la Biblioteca del Col·legi d’advocats de Barcelona.

REFUGIATS. DIÀLEGS ENTRE ACTORS IMPLICATS
El 28 de febrer al Pala Macaya de Barcelona, es va celebra aquest seminari organitzat
pel CIDOB amb el suport de l’Obra Social de LaCaixa i el projecte NIEM.
El cicle va dedicar cinc sessions a analitzar les problemàtiques i alternatives
relacionades amb les ciutats refugi, el sistema d’asil espanyol, la política europea
comuna d’asil, l’habitatge per a sol·licitants d’asil i refugiats i els procediments de
protecció internacional a Espanya.
Fruit d’aquestes sessions de treball entre responsables política, acadèmics i
representants de les ONG, es van identificar pautes per a la redefinició de les
polítiques públiques i els programes i es van compartir una sèrie de bones practiques.

SALUT PER A TOTHOM
El dimarts 17 d’abril, l’Associació Brahma Kumaris va commemorar el Dia Internacional
de la Salut de les Nacions Unides realitzant una sessió interactiva a través de converses
i reflexions, suggeriments i pràctiques personals o col·lectives per poder fer-les
extensives al nostre dia.
Van participar Inma Nogués, metgessa de família i presidenta de Merry Human Life
Society; Miquel Samarra, llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de
Barcelona, director mèdic del Centre Mèdic Matterhorn; Xavier Guerrero, director
adjunt de l’ANUE; i Pilar Quera, coordinadora de Brahma Kumaris Barcelona.

DRETS HUMANS I LA NO DISCRMINACIÓ DES DEL NOSTRE LLOC DE TREBALL
Aquest curs, organitzat per la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat de
l’Ajuntament de Barcelona, tenia com a objectiu proporcionar al personal de
l’Ajuntament de Barcelona coneixements sobre els drets humans, la no discriminació
per aportar eines i capacitats que contribueixin a l’efectivitat dels drets humans des
d’una perspectiva d’atenció i reconeixement de la diversitat des dels seus llocs de
treball.

El curs va estar dividit en tres sessions: Els drets humans ahir i avui; les garanties dels
drets humans des de l’àmbit universal a l’àmbit local; i discriminació i discurs d’odi:
narratives i contranarratives.
A la primera sessió del dia 23 de maig , va impartir la classe Xavier Guerrero, adjunt a
direcció de l’ANUE parlant dels drets humans, la Declaració Universal de Drets Humans
i el seu context històric.

L’AGENDA 2030: TRANSFORMAR CATALUNYA, MILLORAR EL MÓN”
Cicle de conferències organitzat pel Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible
de la Generalitat de Catalunya (CADS), on va col·labora ANUE amb d’altres entitats.
L’informe del CADS 'L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món' analitza
els primers 16 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), molts dels quals estan
estretament interrelacionats (l’ODS 17, pel seu caràcter instrumental, ha quedat fora
de l’anàlisi).
Per a cada ODS, l’informe conté una breu diagnosi a escala mundial i europea, que
serveix al lector per contextualitzar l’àmbit d’anàlisi relatiu a l’ODS. A continuació,
i fita per fita, s’incorpora una breu diagnosi del context català i s’apunten els principals
reptes que se’n desprenen. Finalment, i a partir del contingut que s’acaba de descriure,
s’inclou un apartat que apunta els reptes que el CADS considera cabdals en relació a
l’ODS objecte d’anàlisi.
L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser aprovada per l’Assemblea
General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 - mitjançant la resolució
“Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”- amb
l’objectiu d’estimular l’acció en 5 esferes d’importància crítica (conegudes com 'les 5
P'): les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat.
El dia 27 de setembre es va celebrar la conferència “Una Agenda per a les persones i la
prosperitat. Visions i Aliances”. Inaugurada per l’Hble. Sr. Ernest Maragall, conseller
d’Acció Exterior, Relacions Institucional I Transparència, I per Ferran Rodés, president
del CADS, va tractar el tema des de tres visions diferents: “Una agenda per a les
persones”, “Una agenda per a la prosperitat”, i “Construïm aliances a partir de les
lliçons apreses”.

REFUGIATS: EL NOUS EUROPEU?
Jornada organitzada per l’Associació Salut i Família i l’ANUE, es va celebrar el dia 27 de
setembre al Palau Macaya de Barcelona.
Va tractar en dues taules rodones el temes “Refugiats: nous Ciutadans de la Unió
Europea?” i “Acollida i integració dels Refugiats a Catalunya”, amb la participació de
diferents experts en Unió Europea i en refugiats a Catalunya.

ACTE INAUGURAL DEL CURS 2018-2019 DEL CLUB AMICS DE LA UNESCO DE
BARCELONA
Inauguració del curs acadèmic del Club Amics de la Unesco de Barcelona el dia 9
d’octubre amb un taula rodona sobre el tema “Un mar de confusions: Refugiats?
Immigrats?” amb la participació d’Ariadna Quintero, coordinadora de programes de
l’ANUE; Pilar López de la Fundació Ateneu Sant Roc i Miquel Matas, coordinador del
programa “Donar la ma” d’AUB.
A L’acte també es va inaugurar l’exposició d’arpilleres de la Fundació Ateneu Sant Roc
de Badalona. Va cloure l’acte el grup Amics del Gospel Barcelona.

Inauguració del curs 2018-2019 al Club Amics de la UNESCO de Barcelona

PUBLICACIONS / COMUNITAT ANUE

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 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 48 i l’especial de C’MUN.
La revista ha publicat els articles següents:

-

El adaptable federalismo de la India. Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic
de Ciència Política de la Universitat de Barcelona.

-

La China de Xi Jinping. Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic de Ciència
Política de la Universitat de Barcelona.

-

Dossier: “Ecuador, un país de migrantes”. Christian Báez, ANUEC.

-

La caravana d’Amèrica Central. Maria Ruíz-Reixa, estudiant en pràctiques de
Relacions Internacionals. Universitat Ramon LLull.

-

Brasil ¿por qué Bolsonaro? Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic de Ciència
Política de la Universitat de Barcelona.

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

ANUE INFORMA
Al llarg del 2018, 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 3.288 seguidors, i on compartim totes les activitats de l’ANUE
amb fotos, vídeos i notícies amb un seguiment força positiu.

