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10. Participació d’ANUE, Ariadna Quintero, en la xerrada virtual organitzada per la
delegació de la Generalitat a Ginebra, 18 de novembre “El rol de la societat civil a
Nacions Unides- Com participar-hi?
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PUBICACIONS

COMUNITAT ANUE

DADES DE L’ENTITAT

I. Dades bàsiques

Nom: Associació per a les Nacions Unides a Espanya
Membres del Consell Directiu: Eulàlia Pascual Lagunas, presidenta; Joan Soler Martí
vicepresident;

Pablo Pareja Alcaraz, secretari; Glòria Deulofeu, tresorera; vocals:

Xavier Fernández Pons, Eulàlia Pascual, Àngels Mataró Pau, Javier Sánchez Cano,
Elvira Méndez, Maria Teixidor i Adriana Barba.
Des de l’any 1996, l’Associació està reconeguda com a entitat d’utilitat pública. Per
altra banda, l’ANUE té estatut 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,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, La Fede.cat.

-

Des de l’any 1998, formem part de la Federación Española de Asociaciones
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

-

L’ANUE és membre fundador del Pacte Mundial de les Nacions Unides a
Espanya (2005).

IV. Reconeixements
Reconeixements internacionals:
1. L’any 1988 el secretari general de Nacions Unides, Javier Pérez de Cuéllar, 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. ANUE enguany commemora el cinquantè aniversari”.
Hem d’afegir que dos dels nostres presidents d’honor, Marina Bru i Francesc Casares
van estar distingits, també, amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya
per la seva trajectòria personal.

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 dona 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, la
Diputació de Barcelona i la Casa del Tibet. Aquest Premi reconeix la tasca d’una
persona o entitat en la defensa i promoció dels drets humans.
Aquest 2020, el jurat va considerar per unanimitat que el xef José Andrés , fundador
de l’ONG World Central Kitchen era la persona mereixedora del Premi per la Pau d’
enguany.
La cerimònia de lliurament del premi va tenir lloc el dia 15 de desembre a la Diputació
de Barcelona, va ser presidida per la Sra. Pilar Díaz, diputada adjunta d el¡Àrea de
Presidència i delegada per a les Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona, i la presidenta de l’ANUE, Sra. Eulàlia Pascual. Va rebre el premi en nom
del xef José Andrés, el Sr. Carles Tejedor, xef responsable de World Central Kitrchen
a Barcelona i partner de José Andrés. L’acte va ser retransmès a través de la
plataforma Youtube https://youtu.be/RPSHgmvE6Qw.

World Central Kitchen, mitjançant enfocaments dirigits localment, els seus programes
de resiliència alimentària fan avançar la salut humana i ambiental, ofereixen accés a
formació culinària professional, creen llocs de treball i milloren la seguretat alimentària
de les persones que atenem. Aquest treball va començar després del devastador
terratrèmol de 2010 a Haití, amb la creença que els aliments poden ser un agent de
canvi en les comunitats en dificultats.

D’esquerra a dreta: Eulàlia Pascual, presidenta d’ANUE; Pilar Díaz, diputada adjunta de l’Àrea
de Presidència I delegada per a les Relacions Internacional de la Diputació de Barcelona, i
Carles Tejedor, xef responsable de World Central Kitchen a Barcelona que va rebre el Premi en
nom de José Andrés.

El Jurat del Premi per la Pau vol reconèixer la tasca humanitària i de desenvolupament
a través dels seus programes que treballem per ajudar les dones a tenir accés
assequible a solucions de cuina més segures i netes a casa i a les petites
empreses,buscant i defensant canvis de sistemes a nivell macro que permetin avançar
el sector de la cuina neta en el seu conjunt. També complementen les seves solucions
de cuina neta amb formació en seguretat alimentària i sanejament de professionals
culinaris a cuiners escolars de comunitats poc servides.
Destaca també com s’associa amb petits agricultors, pescadors i petites empreses per
promoure el desenvolupament de sistemes alimentaris sostenibles que fomentin el
creixement i el consum d’aliments de producció local. A través d’aquest treball, el seu

objectiu és no només millorar la seguretat alimentària, sinó també ajudar a les
comunitats a construir la seva capacitat de resistència alimentària davant futurs
desastres.

Llistat de premiats:
José Luís Balbin

(1980)

Justícia i Pau

(1981)

Joaquín Ruiz-Giménez Cortés

(1982)

Ernesto Cardenal

(1983)

Antoni Tàpies

(1984)

Sven Olof Palme

(1985)

Nelson Rolihlahla Mandela

(1986)

Raúl Silva Henríquez

(1987)

Centre dels Drets Humans de les NU

(1988)

Mikhaïl Gorbatchov

(1989)

Gro Harlem Brundtland

(1990)

Comissió de Drets Humans del Salvador

(1991)

Metges sense Fronteres

(1992)

José Maria Mendiluce

(1993)

Nafis Sadik

(1994)

Coord. Gest per la Pau d’Euskal Herria

(1995)

Pere Casaldàliga

(1996)

Federico Mayor Zaragoza

(1997)

Fatana Isaac Gailani

(1998)

Comunitat de Sant Egidi

(1999)

Ass. de Professors Rosa Sensat

(2000)

Carla del Ponte (Fiscal TIJ ExIugoslàvia)

(2001)

Miguel Ángel Moratinos

(2002)

Hans Blix

(2003)

Bibi Russell

(2004)

Daniel Barenboim

(2005)

Tahal Benjalloun

(2006)

Miriam Makeba

(2007)

Stéphane Hessel

(2008)

Ramin Jahanbegloo

(2009)

Karen Koning Abuzayd

(2010)

Mayors for Peace

(2011)

Casal dels Infants

(2012)

Pen Club Català

(2013)

Fatou Bensouda

(2014)

Giuseppina Nicolini

(2015)

Nadia Murad Basse

(2016)

Dr. Oriol Mitjà

(2017)

Manal Al-Sharif

(2018)

Open Arms

(2019)

José Andrés

(2020)

CATALONIA MODEL UNITED NATIONS, C’MUN 2020
El Model de les Nacions Unides és un simulacre acadèmic de l'Organització de les
Nacions Unides on els estudiants juguen el paper de delegats de diferents països i
intenten resoldre problemes reals, tenint en compte les polítiques i perspectives dels
seus Estats assignats.
Del 22 al 25 d’abril s’havia de celebrar la 15ena edició del Catalonia Model of United
Nations (C’MUN 2020). Degut a la pandèmia es va haver de anul·lar el dia 13 de març.
Fins el moment, 175 universitaris de 20 nacionalitats, provinents de 25 universitats
d’arreu del món estaven apuntat per participar en el Model a la seu de Cosmocaixa.

Aquest model es comença a prepara molt mesos abans doncs comporta una feina tan
d’organització acadèmica com de coordinació i organització pràctica.
Els temes que s’havien de debatre eren:
Consell de Seguretat
1) 75è aniversari de les Nacions Unides. És hora de reformar el Consell de Seguretat?
2) Reclamacions del mar de la Xina Meridional i estabilitat regional.
Organització Mundial del Comerç
1) Possibles amenaces d’alt volum d’inversions de la Xina als països en vies de
desenvolupament.
2) Possible implementació de “blockchain” en el comerç modern.
ONU Dones
1) Perspectiva de gènere durant i després dels desastres naturals.
2) Combatre la desigualtat de gènere i la prevalença del VIH i SIDA a l'Àfrica sub
sahariana.
PNUMA, Programa de les Nacions Unides pel Medi ambient
1)

Estratègies de gestió de residus i recursos

segons els objectius de

desenvolupament sostenible.
2) Canvi climàtic i desplaçament.
Consell d’Europa
1) El futur de l’espai Schengen: lliure circulació de persones i l’ordre de detenció
europea.
2) Revisió dels criteris de Copenhaguen: adhesió de nous membres.
UNDOC, Oficina per a les Drogues i el Crim de les Nacions Unides

1) Abordar els delictes sobre la vida silvestre i els boscos a la conca amazònica.
2) Trànsit d'armes al sud-est asiàtic.
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. Malauradament amb tota la preparació feta es va haver d’anul·lar per
la pandèmia mundial. Des del seu inici ha comptat amb el suport de la Generalitat de
Catalunya.

Malgrat no haver pogut celebrar aquesta activitat que celebrava el seu 15è aniversari,
l’ANUE valorar positivament la resposta dels estudiants que no van poder participar
però que vam considera que la cancel·lació era el més oportú i estan disposats a
participar en la propera edició. Igualment, l’ANUE va comunicat la decisió a la
Generalitat de Catalunya que en tot moment ens va donar suport.

TARDES DE DRETS HUMANS
Cicle de conferències celebrades a l’estiu aprofitant l’espai del pati de l’ANUE.
Normalment es celebren abans de l’estiu però aquest any amb motiu de la pandèmia i
les restriccions s’han celebrat el mes de setembre.
Aquesta activitat consta d’una conferència i posteriorment d’un petit concert. Aquest
any hem celebrat les següents conferències/col·loquis:
16 de setembre, “ El Patrimoni cultural com a a dret humà” amb Lluís García Petit,
director general de l’Institut de Patrimoni Cultural Immaterial. La sessió va finalitzar
amb el petit concert de Filarmònica Popular

Eulalia Pascual i Lluís Garcia Petit, que va parlar del patrimoni cultural com a
dret humà.

Actuació de la Filarmònica Popular

23 de setembre, ”Els Drets del Animals”, amb Magda Oranich, presidenta de la
Comissió de drets dels animals de l’Iltre. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, i Núria
Querol, coordinadora del Programa Viopet, programa que dona suport a l’acollida
temporal o definitiva dels animals de víctimes de violència.
La sessió va finalitzar amb l’actuació de Priscilla Barbosa i el Bossanova Group.

Magda Oranich, Núria Querol i Eulàlia Pascual a la sessió
que va tractar els drets dels animals.
Actuació final de Priscilla Barbosa i el seu grup Bossanova
Group.

Valorem positivament aquestes activitats que es celebren a l’espai d’ANUE per que la
gent ens pugui conèixer millor, tractant temes que puguin ser d’interès general i alhora
novetós i finalitzant amb un petit concert per donar un caire més estiuenc a la jornada.
Donades les restriccions d’aforament per la pandèmia vam tenir per sessió un màxim
de 15 persones.

75è ANIVERSARI DE LES NACION UNIDES
Les Nacions Unides, nascuda a la fi de
la segona guerra mundial, es va crear
amb l'esperança de crear un nou món,
compromès en solucionar els problemes que
patia la societat després de les atrocitats de la Segona Guerra Mundial. A través de la
seva carta fundacional, la Carta de les Nacions Unides, es va dur a terme la creació de
l'organització donant suport i compromís als principis continguts a la Carta amb
l'objectiu de preservar el manteniment de la pau i la seguretat, la realització de la
cooperació internacional i el desenvolupament i respecte dels drets humans.

Aquest any les Nacions Unides celebra el seu 75 aniversari, en un moment convuls
agreujat per una crisi de salut mundial sense precedents, amb greus impactes
econòmics i socials que estan afectant les bases del nostre sistema i que suposen un
nou repte per al multilateralisme i la governança global.

La pandèmia de COVID-19 ha revolucionat el nostre món i ha posat en dubte la
capacitat d'institucions del multilateralisme existents per fer front a aquests crisi. La
capacitat de Nacions Unides i els seus Estats membres s'enfronten a un doble repte a
l'hora d'abordar la pandèmia, a el mateix temps que les tensions geopolítiques, les
crisis humanitàries i migratòries, les vulneracions de drets humans i els avenços
tecnològics que també té un impacte en el panorama polític i socioeconòmic i les
relacions entre els estats.

Totes aquestes qüestions transversals, involucren als Estats, els seus valors i
interessos, i requereixen atenció i acció col·lectiva.

Des d'aquesta perspectiva, les Nacions Unides ha obert un diàleg obert i necessari
entre tots els actors involucrats, incloent a la societat sota el lema "UN75, més enllà de
l'any 2020" que ens permeti reflexionar sobre la necessitat i vigència de l'Organització
davant dels nous reptes que afronta i amb l'esperit de contribuir a la construcció de el
futur que volem i reafirmar el nostre compromís col·lectiu amb el multilateralisme.
per aquest motiu que l’Associació per a les Nacions Unides amb el suport de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Ministeri d’Afers Exteriors, va

voler obrir un espai de reflexió amb la intenció de contribuir amb aquest diàleg obert de
les Nacions Unides a través de organització d’un cicle de conferències amb la
participació

dels

sectors

més transcendentals de

la

nostra

societat:

professionals/acadèmics, societat civil, empreses, i joves. L'Associació considera
totalment necessari fer-los
desafiaments als

partícips,

ja

que són els

quals les Nacions Unides , així com

que

poden

proposar

analitzar

solucions

per

els
a

aquests obstacles.
D’aquesta manera, l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, va commemorar
el 75é aniversari de la següent manera:
Tots els actes del 75è aniversari de les Nacions Unides van haver de ser
posposats a dates posteriors degut a la pandèmia o ser realitzats format on line.
5 d’octubre ( inicialment previst pel 28 de setembre)
Acte institucional al Parlament de Catalunya
Amb la participació del Molt Hble President Roger Torrent, president del Parlament de
Catalunya, Hble. Sr. Bernat Solé, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència de la Generalitat de Catalunya, Pilar Díaz, diputada adjunta de l’Àrea de
Presidència I delegada per a les Relacions Internacional de la Diputació de Barcelona,
i Eulalia Pascual , presidenta de l’ANUE. La conferència inaugural va anar a càrrec del
Dr. Xavier Pons Rafols, degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona que
va ver una glossa de l’Organització i els seus 75 anys de vida.
L’acte va ser retransmès pel Canal del Parlament.

.

Inauguració dels actes commemoratius del 75è aniversari de les Nacions Unides a la seu del
Parlament de Catalunya, amb la participació del president del Parlament de Catalunya, Molt
Hble. Sr. Roger Torrent, del Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Hble. Sr. Bernat Solé; Pilar Díaz, diputada adjunta a l’Àrea de Presidència i delegada per a les
Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, i La presidenta d’ANUE Eulàlia Pascual

El Dr. Xavier Pons Rafols, degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona va ver una
glossa de l’Organització i els seus 75 anys de vida

Es van realitzar tres blocs de Conferències amb la participació dels diferents sectors
de la societat. Aquests tres blocs de conferències estaven formats, cadascun per 25
persones rellevants dins de cada àmbit (75 persones en total): professionals i
acadèmics, societat civil i joves. Els vam centrar entorn els tres objectius principals de
les

NU

(pau

i

seguretat,

desenvolupament

i

cooperació

i

drets

humans

respectivament):
Dia 14 d’octubre ( ANUL·LAT per la pandèmia, es celebrarà el 2021)
Reptes i Oportunitats de l’Organització en els pròxims 25 anys
PROFESSIONALS I ACADÈMICS: PAU I SEGURETAT→ Voliem convidar a
professors universitaris, acadèmics i funcionaris públics de Nacions Unides perquè
realitzessin una sessió sobre els nous reptes que té l’Organització en matèria de pau i
seguretat en els pròxims 25 anys i el paper clau que hi ha de jugar el multilateralisme
efectiu amb altres organitzacions i actors internacionals. D’altra banda voliem iniciar un
debat envers el paper polític que ha desenvolupat l’Organització en aquest temps i la
seva evolució en els pròxims anys. Finalment analitzar la necessitat d’una reforma del
Sistema de Nacions Unides.
Dia 18 d’octubre ( posposat al 18 de novembre i format on line)
Aliances sòlides i efectives pel desenvolupament sostenible. Sota la presidència
de la Diputació de Barcelona.

SOCIETAT CIVIL I EMPRESES: DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ. Cada
vegada són més les companyies que s'alien amb fundacions i ONG per a crear
programes solidaris en els quals els empleats de les primeres són els voluntaris.
Aquesta tendència de RSC és una eina molt útil per a millorar la vida de persones en
risc d'exclusió, però també per a reforçar les habilitats dels treballadors implicats.
En aquesta línia, vam creure que és essencial convidar a ambdós grups perquè
expliquessin com des de la ciutadania es pot participar en construir un futur millor, un
futur que sàpiga acollir i adaptar-se als nous reptes que la societat d’avui en dia ens
imposa. L’enfocament que va prendre aquest bloc de conferències va ser des de la
perspectiva en desenvolupament i cooperació. I dins de l’apartat de Desenvolupament,
es va parlar sobre com les empreses i les fundacions/ONGs han adaptat els ODS en
les seves formes de treballar o fer. Què s’ha aconseguit aplicant aquests Objectius?
Es podrà complir l’agenda 2030?
A la jornada van participar 25 professionals del món de l’administració pública,
empreses i universitat. Va ser presentat per la Sra. Pilar Díaz, diputada adjunta a
l’Àrea de Presidència i delegada per a les Relacions Internacionals, Eulàlia Pascual,
presidenta d’ANUE i va estar coordinat per Josep Maria Canyelles, especialista en
RSC i ODS.

Degut a la situació de
pandèmia i les
restriccions
sanitàries, l’activitat
es va desenvolupar
en format on line.

Joves en la defensa dels drets humans i en la lluita contra el canvi climàtic dins
dels sistema de NNUU
Dia 17 d’octubre ( format on line). Presidit per la Generalitat de Catalunya.
JOVES: DRETS HUMANS → Vam Voler convidar a Joves que estiguin compromesos
amb els ideals i valors de les Nacions Unides, perquè expliquessin quins són els nous
reptes i objectius de l’Organització i quines accions poden emprendre per millorar el
panorama internacional en matèria de drets humans. Quines són les accions que s’han
portat a terme fins ara? I quina relació tenen aquestes amb les NNUU? Què podem fer
com a joves per impulsar els drets humans dins de la nostra societat?
Van participar 15 estudiants de Barcelona, Bangladesh, Dinamarca, Kenya i Alemanya

Dia 30 d’octubre ( format on line)
Trobada d’estudiants de Models de Nacions Unides de Espanya “Joves compromesos
amb el multilateralisme”
A través d'aquestes converses, des de les NU preteníem construir una visió global del
que podria ser l’any

2045 –any del centenari–, i així fer més comprensibles les

amenaces futures i donar suport a una major cooperació internacional. Va estar
presidida pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.
Les opinions i idees generades es presentaran als líders mundials i als alts funcionaris
de les NU en un esdeveniment d'alt nivell que se celebrarà a l’octubre de 2020, i es
difondran en línia i a través dels associats de manera contínua. L'objectiu és estimular
les deliberacions –i l'acció– a més llarg termini sobre maneres de revitalitzar la

cooperació mundial i de resoldre els principals problemes als quals s'enfronta el món.
En aquesta trobada van participar 25 representants de diferents Model de Nacions
Unides d’Espanya de les universitats Autónoma de Madrid, Carlos III, Complutense,
Salamanca, Francisco de Vitoria, Autònoma de Barcelaona, Pompeu Fabra,
Blanquerna, Rey Juan Carlos I, ESADE i el C’MUN d’ANUE.

Cristina Gallach, Secretari d’Estat d’Afers Exteriors i de Llatinoamèrica, va
inaugurar la sessió.

Eulàlia Pascual, presidenta d’ANUE

La nostra valoració de la commemoració del 75è aniversari de les Nacions Unides ha
estat molt positiva. L’activitat han tingut el recolzament de la Generalitat de Catalunya,
la Diputació de Barcelona i el Ministeri d’Afers Exteriors. Dels quatre actes programats,
el dels acadèmics s’ha cregut oportú realitzar-lo de manera presencial el 2021 quan la
situació sanitària facilita les reunions de grups grans per debatre gran temes com son
la reforma de les Nacions Unides o el futur de l’Organització. Els altres actes, la
inauguració oficial al Parlament de Catalunya es va retransmetre des del Canal del
Parlament i les altres va passar a fer-se en formar on line. En totes elles la participació
de convidats va ser la mateixa que si el format hagués estat presencial.

CELEBRACIÓ DEL DIA DE LES NACIONS UNIDES
El dijous 24 d'octubre, Dia de les Nacions Unides, l'ANUE va dur a terme la dècima
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.
Aquesta any 2020 amb motiu del 75è aniversari de les Nacions Unides, hem demanat
que tots el ajuntaments capital de província, els Parlaments autonòmics i els governs
autonòmic de tor l’Estat es poguessin afegir a aquesta efemèride.

En aquesta edició del 2020, les institucions adherides a la iniciativa han estat:
Parlament de Catalunya, , Parlament

Pais Vasc, Parlamento de Andalucia,

Parlamento de La Rioja, Parlament Illes Balears; Asamblea de la Región de Murcia,
Generalitat de Catalunya, Junta de Andalucia, Els ajuntaments de Barcelona, Lugo,
Castellón, Teruel, Logroño i EL Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, entre d’altres.

Parlamento de La Rioja

Generalitat de Catalunya

Ayuntamiento de Lugo

Parlamento Vasco

Asamblea Regional de Murcia

Parlament Illes Balears

Ajuntamiento de Lugo

Iltre. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Palacio de San Telmo. Junta de Andalucia

Cortes de Castilla y León

CICLE DE CONFERÈNCIES DESCENTRALITZADES:
“ELS ODS ALS MUNICIPIS”
Cicle de conferències descentralitzades per tal de traslladar el tema dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible més enllà de la ciutat de Barcelona. Aquestes
conferències estaven emmarcades en els European Days of Local Solidarity. Aquest
any s’han tornat a fer al voltant de les dates d’aquesta commemoració, del 14 al 29 de
novembre.

Les xarxes de governs locals i regionals estan convençuts que la consecució dels
objectius de desenvolupament sostenible depèn de la plena propietat de les nostres
comunitats, ciutats i regions. Els governs locals i regionals de tot el món tenen un
paper clau a l'hora de desencadenar aquesta propietat, i una important responsabilitat
en fomentar la implementació dels ODS mitjançant la integració de les diverses
agendes sobre el terreny i assegurant la cohesió territorial.

Es van celebrar tres conferències de caràcter local a Santa Coloma de Gramenet, a
Esplugues de Llobregat i Castelldefels. També s’havia de fer una altra a Manlleu que
es va anul·lar per qüestions de la situació de pandèmia.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 16 de novembre
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 26 de novembre
Conferència sobre “Una Agenda Global per abordar temes de proximitat: Els
edificipositus”, a càrrec de Josep Maria Canyelles, president de TRS, Territori
Socialment Responsable.
Edificis Positius ajuda a crear comunitats integrades per persones que vulguin viure
positivament l’experiència de ser veïns i veïnes al seu edifici, transformant la seva
vida quotidiana cap a un model més sostenible, solidari i integrador.
Entenem els veïns i veïnes com a persones capaces de canviar el seu entorn més
immediat: les escales de veïns on viuen i repercutint directament també al carrer, al
barri i a la ciutat.
Volem engrescar i mobilitzar Veïns positius / Veïnes Positives (VP) arreu del territori
acompanyant-los i apoderant-los mitjançant tallers, informacions i idees per esdevenir
agents de canvi i transformació a la seva comunitat.

En concret, des d’Edificis Positius proposem als VP activitats i projectes per millorar
les infraestructures i serveis dels seus edificis, fent-los més sostenibles i
ecològicament compromesos, fomentant el consum d’energia i serveis responsables,
així com l’activació del bon veïnatge en l’àmbit socioassistencial i solidari, la cultura,
l’esport o altres activitats cíviques i relacionals.
Així, creem més vida als edificis, apoderem a les comunitats de veïns i generem
espais de més plenitud i felicitat per a les persones.
A la vegada, creem aliances amb els actors socials urbans rellevants per afrontar els
reptes de futur col·lectivament i reduir els riscos que planteja la societat actual. També
són actors de la comunitat d’Edificis Positius entitats, administració i empreses, com
ara comerços, empreses de serveis a edificis o administradors de finques.
Les comunitats de veïns i propietaris han
de fer un gran salt per liderar-se, per ser
part de la solució als reptes socials,
ambientals i econòmics que es plantegen
degut a la concentració de població a les
zones urbanes i a les noves tendències
relacionades

amb

la

nova

cultura

col·laborativa; l’autosuficiència energètica
o els edificis intel·ligents, entre d’altres.
Per

això, Edificis

Positius és

una

iniciativa pionera i avançada que dona
resposta concentrada en l’espai a reptes
molt diversos del món d’avui.

Edificis Positius és, doncs, un projecte en consonància amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides (ODS) i és una bona eina per
desplegar-los a nivell de ciutadania. A més a més, Edificis Positius s’adhereix i
participa en el desenvolupament de l’Agenda Urbana de Catalunya.

Ajuntament de Castelldefels. 11 de desembre
Conferència “Quin és el paper de la cooperació internacional en l’assoliment dels
drets humans a través dels ODS”, a càrrec de Luca Gervasoni, director de
l’International Institute for Non Violent Action i president de LaFede.cat.
L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible es basa en els drets humans.
L’Agenda fa referència explícita a la Declaració universal dels drets humans i als
tractats internacionals de drets humans en tot el seu text, i es nodreix d’altres
instruments com la Declaració sobre el dret al desenvolupament. A més, l’Agenda
estableix que amb els ODS «es pretén fer realitat els drets humans de totes les
persones». Els 17 ODS reflecteixen directament o indirecta les normes de drets
humans. En analitzar l’ancoratge concret als drets humans de cada ODS i les seves
fites corresponents, se’ns presenta una xarxa interconnectada: la gran majoria de les
169 fites estan vinculades a les normes internacionals fonamentals de drets humans i
del treball. Dit d’una altra manera: l’Agenda 2030 i els drets humans estan
interconnectats i estretament units.
Un altre element que caracteritza els ODS és que reflecteixen una concepció del
desenvolupament que incorpora els governs locals com a actors necessaris. L’agenda
del mil·lenni i un cúmul d’experiències anteriors han permès comprovar que el poder
dels grans Estats territorials és francament limitat a l’hora d’incidir en coses que són
fonamentals per canviar els patrons de desenvolupament i promoure una millor qualitat
de vida per a tothom.

DRETS HUMANS, FAMILIA I BARRI
Arran de l’èxit obtingut per la sisena edició del projecte “Drets Humans, Família i
Barri”, l’Associació per a les Nacions Unides va fer-ne una vuitena 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, per 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 “El Llibretori” en
sessions de 45-60 minuts en un Centre Cívic 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, etc.

Els centres cívics que van participar en el projecte van ser: Torre Llobeta (Nou
Barris), i El casal de Barri Antonio Miró Peris (Sant Martí). Les sessions es van
retransmetre en streaming i Youtube.
L’activitat va tenir molt d’èxit, i va arribar aproximadament a un total del 500 persones.

Centre cívic Torre Llobeta

Centre cívic Antonio Miró Peris

Curs “LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS EN EL SISTEMA DE LES
NACIONS UNIDES”
Del 23 al 27 de novembre va tenir lloc la 16ena edició d’aquest curs que es fa amb el
suport de la Generalitat de Catalunya aquest any i donada la situació de pandèmia , en
va celebrar on line. Al llarg de cinc sessions es van tractar diverses qüestions de
procediment i d’organització en relació amb el funcionament dels mecanismes de
protecció dels Drets Humans dins del sistema de Nacions Unides. Van participar-hi 20
alumnes.
Van inaugurar el curs Miquel Royo, director general d’Afers Globals de la Generalitat
de Catalunya i Xavier Pons Ràfols, degà de la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona.

Miquel Royo, director general d’Afers Globals de la Generalitat de Catalunya

Pel seu contingut, cadascuna de les sessions va tenir un caràcter eminentment pràctic,
és per això que les presentacions van anar 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 i, consegüentment, 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 ha rebut l’educació pels drets
humans a l’Organització de les Nacions Unides , 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.

El mes de juliol, en col·laboració amb la Plataforma llatinoamericana Unida Barcelona,
vam celebrar el Curs “Una visió general de la Declaració Universal dels Drets Humans”
impartit on line i amb la participació de més 100 alumnes.

YOUNG PROFESSIONALS FOR THE UNITED NATIONS
Aquest any hem iniciat un nou cicle de conferències titulades “Young Professionals for
the UN”, adreçades a joves professionals que vulguin conèixer temes de les Nacions
Unides i les Relacions Internacionals. Degut a la pandèmia aquestes conferències
s’han celebrat on line.

Hem realitzat les següents conferències:
9 de setembre. “Compliance para proteger el clima”, a càrreg de Francisco Bonatti
Bonet, advocat de dret penal i expert en compliance.
15 d’octubre, “El trabajo de la ONU sobre el terrero”, a càrrec de Massimo Toschi, ex
funcionari d el’ONU i funcionari de l’Agència Europea de Drets Humans.
22 d’octubre, “El sistema electoral y la formulación de la política exterior de los
Estados Unidos”, a càrrec de Robert J. Ripley cònsol general dels EUA a Barcelona.
11 de novembre, “Elecciones de los Estados Unidos: un primer balance”, a càrrec de
Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de
Barcelona.
Valorem molt positivament aquest nou cicle d’activitats. Per ser la primera vegada que
el fem ha tingut buna molt bona acollida, tenint en compte també que és en format on
line, i a les 4 sessions hem tingut uns 100 participants. Estem molt satisfets i
continuarem el cicle l’any vinent.

DIA DELS DRETS HUMANS. 72è ANIVERSARI DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL
DELS DRETS HUMANS

Acte celebrat el dia 10 de desembre amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona. Presidit per l’Hble. Sr. Bernat Solé, conseller d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència, la Sra. Pilar Díaz, diputada adjunta a l'Àrea
de Presidència i delegada per a les Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona, i La Sra. Eulàlia Pascual, presidenta de l’ANUE. L’acte es va celebra a la
seu del Palau Macaya.
Aquest any vam creure que havíem de retre un petit homenatge a totes aquells
professionals que han estat a primera línea davant de la pandèmia de la Covid18, i per

D'esquerra a dreta: Eulàlia Pascual, presidenta de l’ANUE, Bernat Solé, conseller d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals I Transparència de la Generalitat de Catalunya; i Antoni Montseny, director de Relacions Internacionals
de la Diputació de Barcelona.

aquest motiu la conferència va anar a a càrrec de Cinta Pascual, directora de
Associació de Serveis Socionatitàris de Catalunya, i la posterior lectura dels 30 articles
a càrrec de diferents professionals del món sanitari. L’acte degut a les restriccions
sanitàries per la pandèmia va de mig presencial I el lectors ho van fer on line.
L’acte es va retransmetre pel canal de Youtube https://youtu.be/jdjVKdtwOWI

L’actuació musical van córrer a càrrec de Havard Enstad, violoncel·lista que va ver
una versió del Cant dels Ocells de Pau Casals.

Llista dels lectors:
Dr. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona
Sra. Paola Galbany,presidenta del Col·legi Oficila d’Infermeres i infermers de
Barcelona
Sra. Carmen Bleda, tècnica especialista en farmàcia hospitalària.
Sra. Olimpia García, infermera i gestió de pacients.
Sra. Mònica Félix, tècnica de recursos humans àmbit sanitat.
Dra. Maica Galán, oncòloga i directora assistencial.
Dra. Virginia Martínez, metgessa d’atenció primària.
Dra. Adaia A. Sanz, metgessa d’infeccions.
Dra. Núria Querol, metgessa i biòloga especialista en biologia cel·lular i genètica.
Sra. Sandra Fontanals, farmacèutica hospitalària.
Sr. Òscar Delgado, administratiu d’hospital.

Sra. Mª del Mar Caparrós Granados, infermera.
Dr. Ignacio Barrachina, metge i consultor sanitari.
Dra. Dolors Ramírez, medecina preventiva.
Dra. Elvira Méndez, metgessa en salut pública i medecina preventiva.
Dra. Maria Pilar Ortega Castillo, metgessa pneumòloga.
Sra. Anna Herranz Alonso, farmacèutica hospitalària.
Sra. Chari Moreno Carmona, infermera.
Sr. Marc Fortes, infermer.
Dr. Manuel Álvarez del Castillo, metge intensivista i directiu hospitalari.
Sra. Carme Vila, Infermera jubilada.
Dra. Maria Victoria González, metgessa pneumòloga.
Sra. Tijana Posic, infermera.
Sra. Carme Josep Candelich, infermera.
Dr. Boi Ruíz García, metge, professor universitari i consultor.
Sr. Miquel Perea, infermer.
Sr. Rafael Gómez Rojas, infermer, professor universitari i directiu hospitalari
Sra. Georgina Riumbau Mottley, infermera.

Hble. Sr. Bernat Solé, conseller
Institucionals I Transparència

d’Acció

Exterior,

Eulàlia Pascual, presidenta de l’ANUE

Relacions

Sr. Antoni Montseny,
Montseny, director
director de Relacions Internacionals
Internacionals de la
de Barcelona
Barcelona
Diputació de

CInta Pascual, presidenta de l’Asociació Catalana de Seveis
Assistencials

CAMPANYA DRETS HUMANS

EXPOSICIÓ
“TRANSFORMAR
EL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE”

MÓN:

ELS

OBJECTIUS

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), configuren

DE

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 que en un començament s’havia d’exposar als ajuntaments de Santa
Coloma, Sant Boi i Manlleu, finalment i degut a la pandèmia i que moltes activitats
dels ajuntaments es van anul·lar o endarrerir, només es va poder veure a l’Ajuntament
de Sant Boi durant un mes i mig al Mercat de La Muntanyeta de Sant Boi del 5 de
novembre fins el 18 de desembre.

DRETS HUMANS A LES ESCOLES
En el marc de la campanya de sensibilització sobre les Nacions Unides i els Drets
Humans, l’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.
Vam fer una conferència per als alumnes de l’Escola Internacional de Protocol de
Barcelona, centrada en una explicació sobre els sistema de les Nacions Unides. Vam
rebre la visita dels alumnes del Màster Oficial en Gestió i Comunicació d´Entitats
Socials i Solidàries de la Universitat Abad Oliba –CEU. Vam fer una classe amb els
estudiants de 4rt d'ESO del Col·legi Lestonnac per col·laborar en el projecte
"Reacciona" en el qual els estudiants faran un vídeo sobre l'ANUE.
Finalment, també vam donar classe a l’Instiut Xammar de l’Ametlla del Vallés dins del
projecte Reacciona.

Visita dels alumnes de la Universitat Abat Oliva

Classe a l’Escola Internacional de Protocol

Classe a l’escola Lestonac de Barcelona

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS AMB ALTRES ENTITATS

Signatura de l’Acord Nacional per a L’Agenda 2030 de Catalunya

El setembre de l’any 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la
resolució Transformar el nostre món: L’Agenda 2030 per al desenvolupament
sostenible, que fa una crida a crear una aliança de col·laboració entre tots els països i
actors per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Responent a
aquest mandat, el Parlament de Catalunya, mitjançant la Moció 20/XII, insta al Govern
a impulsar una aliança d’actors públics i privats compromesos amb l’Agenda 2030
mitjançant la signatura d’un Acord Nacional.
La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència, va iniciar el procés d’elaboració del document base
d’aquest Acord Nacional. En aquest marc, ha identificat un grup d’actors públics i
privats que han estat especialment implicats en la localització dels ODS a Catalunya i
els vol convidar a implicar-se en el procés de participació que s’ha dissenyat per a
establir les bases d’aquest Acord.
Per aquest motiu van creure oportú que l’ANUE formés part d’aquest grup de treball
que s’ha reunit en tres ocasions. Ariadna Quintero, coordinadora de projectes
representa a l’ANUE. Després d’un any de treball, el mes de febrer es va firmar l’Acord
amb la participació de 33 entitats catalanes.

Eulàlia Pascual, presidenta d’ANUE en el moment de la signatura de l’Acord Nacional per l’Agenda 2030

Conveni de Col·laboració amb la Fundació INNOMNIUM
El mes de juliol, ANUE va signar un acord de col·laboració amb la Fundació Cívica
INNOMNIUM, entitat que vol col·laborar en la resiliència i la sostenibilitat dels territoris
rurals amb la finalitat de mitigar el despoblament i els efectes del canvi climàtic des del
coneixement de la investigació científica, la innovació i l’emprenedoria.

Eulàlia Pascual, presidenta d’ANUE i Albert de la Torre, president de la Fundació Cívica INNOMNIUM

Assessorament a la plataforma educativa IDDINK per estudiants d’ESO i
Batxillerat sobre els ODS.
ANUE està col·laborant amb la plataforma IDDINK, empresa d’origen holandès amb
àmplia experiència en l’àmbit de l’educació. S’encarreguen de buscar solucions
d’aprenentatge digital fàcils de fer servir, intuïtives i inspiradores per als centres
educatius, ajudant-los a aconseguir un avenç en l’aprenentatge personalitzat i adaptarse amb canvis constants de la tecnologia.
Estem preparant una activitat educativa (un model de les Nacions Unides) amb
estudiants d’ESO i Batxillerat d’escoles i instituts de Catalunya i Balears.

Curs amb la Federació d’Entitats de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica
Francesc Layret (COCEMFE Barcelona).
Disseny i elaboració d’un curs on line per a la Federació d’Entitats de Persones amb
Discapacitat Física i Orgànica Francesc Layret (COCEMFE Barcelona). El curs va
estar dissenyat en tres mòduls: “La inclusió de les persones amb discapacitat en els

Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides”; Una aproximació als
ODS a través de la protecció dels Drets de les Persones amb Discapacitat ; i “La
inclusió de las persones amb discapacitat als Objectius de Desenvolupament
Sostenible” .

Assessorament científic sobre Models de Nacions Unides a la Fundación
Promoción Social.
Per quart any consecutiu l’ANUE va col·laborar amb la Fundación Promoción Social a
la realització del Model de Nacions Unides que la Fundació a Madrid MUN YOuth
Madrid.
En aquesta ocasió i per motius de la COVID- 19, l’ANUE va a realitzar per a la
Fundación una sèrie de vídeos educatius sobre el que consisteixen els models de
Nacions Unides i les seves diverses etapes de desenvolupament
Aquests vídeos es troben disponibles a la pàgina web del Youth MUn Madrid com a
material didàctic.

Participació en el Consell Assessor de l’Estructura de Drets Humans de
Catalunya- Síndic de Greuges
Eulàlia Pascual, va ser reelegida com ma membre del Consell Assessor de l’Estructura
de Drets Humans de la Sindicatura de Greuges de Catalunya. El 16 d’octubre es va
reunir el Consell amb els membres reelegits.

75è aniversari de Nacions Unides al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
En ocasió del 75è aniversari de les Nacions Unides, El Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona va celebrar una sessió on line el 21 d’octubre sobre “La implementació dels
ODS de l’Agenda 2030 a les institucions, universitat i empresa”.
L’acte vam comptar amb la participació de mª Eugènia Gay, degana de l’ICAB; Eulàlia
Pascual, presidenta d’ANUE; Maite Vilalta, secretària general i vicerectora d’Igualtat,
Acció Social de la Universitat de Barcelona; i Sergi Loughney, director de Prospectiva i
Reflexió i Palau Macaya de la Fundació La Caixa. Va fer de moderadora la advocada i
diputada de la Junta de Govern de l’ICAB Emma Gumert va fer de moderadora.
L’acte va abordar temes com l’impacte actual de les Nacions Unides al món, la política
davant la pandèmia de la COVID19, els avenços i retrocessos en els ODS i reflexions
sobre la Covid versus Igualtat.

Sessió: El rol de la societat civil a Nacions Unides. Com participar-hi?
Participació d’ANUE, Ariadna Quintero,

en la xerrada virtual organitzada per la

Delegació de la Generalitat a Ginebra, 18 de novembre amb el tema “El rol de la
societat civil a Nacions Unides- Com participar-hi?. Entre els participants, Ariadna
Quintero representant a l’ANUE.

Sessió informativa destinada a entitats de la societat civil de Catalunya interessades
en reforçar la seva acció exterior i la seva presència al sistema de Nacions Unides.
Reptes i oportunitats de l’àmbit multilateral.

Commemoració del Dia dels Drets Humans al Col·legi d’Advocacia de
Barcelona.
Participació d’ANUE en
l’acte de Commemoració
del Dia dels Drets
Humans de l’ICAB el dia
11 de desembre, amb la
sessió sobre
“Drets
Humans en temps de
pandèmia”.

Van participar Frederic
Munner, diputat de la
Junta de Gorven de
l’ICAB; jaume Antich,
secretari de la Junta den
Govern
de
l’ICAB;
Eulàlia
Pascual,
presidenta d’ANUE i
membre de la Comissió
de
Justícia
Penal
Internacional i Drets
Humans;
i
Andrés
Guerrero, president de
l’Associació Juristes per
Iberoamèrica.
V
amodera el tema Sílvia
Soler
vocal
dela
Comissió de Justícia
Penal Internacional de
l’ICAB.
Al final de l’acte es va
fer lectura del manifest.

Sessió l’Agenda 2030 i els ODS en el context de la Covid19 amb la Creu
Roja de Catalunya
El 14 de desembre, com a continuació de la participació d’ANUE com a membre del
jurat del ‘’Concurs de Recerca Interuniversitària de Treballs de Final de Màster’’, creat
per incentivar la investigació en l’àmbit del desenvolupament sostenible dins el marc dl
projecte d’Educació per a la Justícia Global ‘’Aliances públic-privades per l’assoliment
de l’Agenda 2030’’ que Creu Roja impulsa amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona,
va participar en la sessió sobre “L’Agenda 2030 i els ODS en el context de la Covid19”

El premi va consistir en la publicació de la investigació i en la invitació a la persona
autora de la recerca a presentar el seu treball en el marc de la ponència d’aquesta
jornada. Van participar Anna Ayuso, investigadora del CIDOB i Eulàlia Pascual,
presidenta d’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 donant a conèixer les activitats de
les Nacions Unides, també activitats de l’Associació i articles d'opinió sobre la realitat
internacional que generen debat.
La publicació es presenta en format on-line, des de l’any 2010. Enguany se n’ha editat
el número 50 i l’especial de C’MUN.La revista ha publicat els articles següents:

-Sobre el “ecocidio”: ¿El 5º crimen contra la paz? Mireia Serra Arnau .
Estudiant en pràctiques de Cièncias Polítiques i de la Administració,
Universidad Pompeu Fabra. Gener 2020
-Què ha aconseguit el pla d’acció del PNUD en cinquenta-cinq anys? Què
és el que té per davant? Cristina González Torelló. Estudiant d’Humanitats.
Universitat Pompeu Fabra. Gener 2020
-És efectiu el Consell de Drets Humans? Marc Torrent. Estudiant en
pràctiques de Dret. Universitat de Barcelona. Gener 2020
- Los desafíos del nuevo ejecutivo libanés. Diego Florin, Estudiant de la
Universitá Católica del Sacro Cuore de Milán. Febrer 2020
-España se somete al Examen Períódico Universal y recibe 275
recomendaciones en materia de Derechos Humanos. Mireia Serra Arnau i
Marc Torrent Casado. Estudiants en pràctiques de Dret i Ciències Polítiques de
la UB i Universitat Pompeu Fabra. Febrer 2020.
-Nacions Unides: 75 anys d’èxits, (o no)? Una revisió sobre la comissió
per a la consolidació de la pau. Marc Torrent Casado, Estudiant en pràctica
de Polítiques i de la Administració de la Universitat Pompeu Fabra. Febrer
2020.
-La Unión Europea entre la crisis del Corona Virus. Cesáreo RodríguezAguilera, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Març
2020.
-La ANUE frente a los ODS. Javier Sánchez Cano, doctor el Ciències
Polítiques, tècnic de la Generalitat de Catalunya, membre del Consell Directriu
d’ANUE. Març 2020.
-Putin: ¿presidente vitalicio? Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic de
Ciència Política de la Univesitat de Barcelona. Març 2020.
-La OMS en el punto de mira: la necesidad de repensar nuevos
mecanismos de colaboración. Laura Sols i Christian Arán, màster de
Ciutadania i Drets Humans de la Universitat de Barcelona. Abril 2020.

-Polonia en la encrucijada. Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic de
Ciència Política de la Univesitat de Barcelona. Maig 2020.
-Hong Kong : ¿ Hacia el fin de “un pais de dos sistemas”? Cesáreo
Rodríguez-Aguilera, catedràtic de Ciència Política de la Univesitat de
Barcelona. Juny 2020.
-Los compromisos de parís que no son el primer resultado en Google,
pero que se tendían que conocer. Adriana Barba. Advocat internacional,
vocal del Consell Directiu de l’ANUE. Juny 2020.
-Denunciar las injusticias también es un delito: La odisea de los
periodistas que cubren violaciones de derechos humanos. Miquel Rivas,
periodista. Màster en Periodisme Internacional de la Universitat Blanquerna.
Juliol 2020.
-Las primera demócratas: De Sanders a Biden. Cesáreo Rodríguez-Aguilera,
catedràtic de Ciència Política de la Univesitat de Barcelona. Agost 2020.
-75è aniversari de les Nacions Unides. Xavier Pons Rafols, catedràtic de Dret
Internacional Públic

i degà de la Facultat de Dret de la Universitat de

Barcelona. Octubre 2020.
-¿Qué está pasando en el Sáhara Occidental” Una nueva escalada de
trensión ponen el peligro el alto el fuego de 1991. Mallol Codony i Busquets,
estudiant de Global Studies de la Universitat Pompeu Fabra. Novembre 2020.
-Un primer balance de las elecciones presidenciales de

los Estados

Unidos de América. Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic de Ciència
Política de la Univesitat de Barcelona. Novembre 2020.
-Claroscuros de la ONU en su 75 aniversario. Cesáreo Rodríguez-Aguilera,
catedràtic de Ciència Política de la Univesitat de Barcelona. Desembre 2020.
-Un primer balance de las elecciones presidenciales de

los Estados

Unidos de América. Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic de Ciència
Política de la Univesitat de Barcelona. Novembre 2020.
-Claroscuros de la ONU en su 75 aniversario. Cesáreo Rodríguez-Aguilera,
catedràtic de Ciència Política de la Univesitat de Barcelona. Desembre 2020.

ANUE INFORMA
Al llarg del 2020, 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.
PÀGINA WEB
L’ANUE té diferents canals de difusió i comunicació. El principal canal de l’Associació
és la nostra pàgina web www.anue.org , una pàgina que ha estat renovada aquest any
amb un disseny més atractiu i incorporant nous espais d’informació que hem detectat
que són d’interès i actualitat en funció de l’agenda de les Nacions Unides.
FACEBOOK
Publiquem històries i fem publicacions generalment similars a les d’Instagram. Amb
més contingut explicatiu de forma general i amb imatges adaptades a la xarxa social.
L’Abast de les nostres publicacions ha pujat un 750%, hem arribat a 900 persones i
s’ha interactuat 120 vegades.
L’Abast de la pàgina ha estat de més de 1.000 persones i les visites al perfil de la
pàgina de 138 en l’últim mes. Tenim 3.563 seguidors.
CANAL YOUTUBE, https://www.youtube.com/user/UNASpain
També disposem d’un Canal a YouTube on pengem aquelles activitats que per la seva
característica són d’especial importància. Aquest any 2020 donada la situació de

pandèmia hem penjat activitats realitzades que per aforament limitat no han pogut tenir
una participació gran, especialment per part dels nostres associats.
MAILING
Respecte l’apartat anterior, l’ANUE té un nombre d’associats que rep informació
directe de l’ANUE a través del correu electrònic. Informació puntual de les nostres
activitats i també un servei quinzenal de recull de les notícies més importants de les
Nacions Unides ( 200 adreces), i un mailing d’aquells usuaris d’alguna de les nostres
activitats.
També ANUE informa de les nostres activitats a les ONG catalanes. Amb una base de
dades general i una altre específica com pot ser les ONG dedicades a les dones si la
temàtica de la nostra activitat està centrada en aquest tema.
TWITTER @ANUE_ONU
Un altra canal de comunicació i difusió és Twitter. Diàriament, en funció de la situació
en el món,

del Dia Internacional de les Nacions Unides o qualsevol altre tipus

d’aconteixement, ANUE publica una piulada. Totes aquestes publicacions es fan en
català i en castellà.
Per donar un exemple de la nostra activitat a twitter, el nombre de tweets ja augmentat
en un 800% aquest any; hem arribat a quasi 70 mil persones, pujant un 564% respecte
l’any anterior. Les visites al nostre perfil han augmentat un 60%, situant-se en 900 i els
nostres seguidors han augmentat, situant-se en més de 3.200 seguidors.
Les mencions dels usuaris han augmentat a 623 en l’últim mes, augmentat un 39%
INSTAGRAM una_es
Es tracta del compte més recent d l’Associació i amb menys resposta, És cert que és
una xarxa social que té un públic més jove i que generalment no té l’ús informatiu que
podem tenir a Twitter o Facebook. Estem encara establint alguna estratègia publicitària
concreta. Tenim 328 seguidors.

