
 

 

PROGRAMA   

El Multilateralisme centrat en les persones: el paper de la societat civil 
en les Nacions Unides  

Palau Macaya, 22 de setembre 

 

 

10h Inauguració 

- Muntsa Vilalta, directora general d’acció exterior de la Generalitat de Catalunya 
- Josep Monràs, diputat president de l’àrea d’educació, esport i joventut de la Diputació 

de Barcelona i alcalde de Mollet del Vallès 
- Eulàlia Pascual i Lagunas, presidenta d’ANUE 

 

10,30h Conferència Inaugural 

- Olasubomi Iginla-Aina, membre del consell executiu de la Global NGO (GNEC) i 
directora executiu, The Lightup Foundation  

 

11,30h. Pausa cafè.  Inauguració de l’exposició “ANUE: 60 anys treballant pels drets 
humans” 

 

12h  Taula 1:  “Visió global de la societat civil en l’àmbit dels drets humans”  

Moderada: Santos Fèlix, coordinador  responsable del grup LGTBI d’UGT a Catalunya i vocal de 
l’Associació per a les Nacions Unides 
 
- Eleanor Openshaw, representant d’ International Services for Human Rights (Via online) 

-Adriana Ribas, coordinadora de Amnistia Internacional Catalunya 

- Karlos Castilla, investigador de l’Institut de Drets Humans de Catalunya  

- Míriam Hatibi, activista pels drets humans i escriptora 

 

13,30h. Pausa dinar 



 

14,30h. Taula 2:  “El paper de la societat civil en la consolidació de la pau i la seguretat 
internacional” 

Modera: Aleksandra Semeriak, Llicenciada en Ciències Polítiques i vocal de l’ 
Associació per a les Nacions Unides 
 

-Madeleine Rees, secretaria general de Women’s International League for Peace and Freedom 

- Jordi Armadans, politòleg, periodista i exdirector de FundiPau 

- María Solanas, directora de programes Real Instituto Elcano 

- Cristina Formella, Especialista en pau i  seguretat i punt focal de joventut-ONU Mujeres 

 

16h. Taula 3: “Mobilització dels agents socials en el foment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible” 

Modera: Javier Sánchez, doctor en Ciències Polítiques i vicepresident de l’Associació per a les 
Nacions Unides 

 

- Eleonara Bonaccorsi, coordinadora de programas, Geneva 2030 Ecosystem, International 
Institut from Sustainable Devolupment (IISD) 

-  Josep Maria Canyelles,  coordinador de Respon.cat 

-  Oscar Mateos, professor de relacions internacionals i delegat del rector Universitat Ramon 
Llul per a l’Agenda 2030 

- Alejandro Quecedo del Val, escriptor i activista ecosocial 

 

17,30h. Cloenda 

 

Amb el suport  

 

 

 

 

 

 


