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24, 25 i 26 d’octubre de 2011
Auditori (dia 24) i Sala de Juntes de la Facultat de 

Dret i Economia (dies 25 i 26). Universitat de Lleida

Comitè organitzador:
Direcció:

Dr. Antoni Blanc Altemir.
Catedràtic de Dret Internacional Públic i President de 
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Coordinació:
Dra. Bénédicte Real.

Investigadora postdoctoral UdL

Secretària: 
Eimys Ortiz Hernández. 

Becària FPU UdL 

Informació i inscripcions
Secretaria del Departament de Dret Públic.

(2n pis Edifi ci Facultat Dret i Economia).

Termini d’inscripció
Del 26 de setembre al 24 d’octubre de 2011

Preu d’inscripció
25 euros (c. lliure elecció)

47,44 euros (c. transversals)

Les persones que segueixin regularment les Jornades rebran 
un certifi cat d’assistència.

Les Jornades convaliden 2 crèdits de lliure elecció, o 2 crèdits 
transversals amb el 80% d’assistència i un treball sobre el 

contingut de qualsevol ponència.

Les relacions entre
les Nacions Unides
i la Unió Europea:
cooperació, acció 

humanitària i drets humans
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Càtedra Jean Monnet
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En el Document Final de la Cimera Mundial 2005, que es va portar a 
terme amb ocasió del seixanta aniversari de la creació de les Nacions 
Unides, els Caps d’Estat i de Govern afi rmaven que la pau i la seguretat, el 
desenvolupament i els drets humans són els pilars fonamentals del sistema 
de les Nacions Unides i les bases de l’estabilitat al si de la comunitat 
internacional actual. Aquests tres pilars fonamentals constitueixen també 
tres dimensions interrelacionades i estretament vinculades amb l’actuació 
de les Nacions Unides però també de la Unió Europea. 
Els Estats membres de la UE aporten en conjunt la contribució fi nancera 
més important al sistema de les Nacions Unides. En el moment actual, 
la Unió Europea contribueix a través de tots els seus membres amb quasi 
el 40% del pressupost ordinari de les Nacions Unides, amb més de les dos 
cinquenes parts de les seves operacions de manteniment de la pau i amb 
la meitat de les contribucions als fons i programes de l’Organització. Tre-
ballar a través de les Nacions Unides constitueix una prioritat per a la UE, 
pel fet que la Unió reconeix la seva responsabilitat de secundar i enfortir 
les Nacions Unides per protegir la funció de l’Organització de cercar solu-
cions multilaterals als problemes mundials d’acord am la Carta. 
En la situació de gran complexitat en què es troba la comunitat inter-
nacional actual, es pot afi rmar sense cap mena de dubte que si la Unió 
Europea pretén mantenir una presència en l’escena internacional i en 
l’agenda global com a actor polític de primer ordre, també ha de man-
tenir una presència i una vinculació constants amb les Nacions Unides. 
És evident que les relacions entre aquests dos actors internacionals de 
primera magnitud són excel·lents en el moment actual, però també ho 
és el fet que aquestes es podrien enfortir encara més, tant en l’àmbit 
institucional com en els sectors prioritaris de les seves relacions. 
Aprofi tant l’experiència adquirida amb les precedents edicions així com 
el fet que recentment la Generalitat ha reconegut el Grup de Recerca 
sobre la reforma de les Nacions Unides com a grup consolidat, els objec-
tius d’aquestes Jornades seran analitzar l’estat actual de les relacions 
entre les Nacions Unides i la Unió Europea pel que fa a la cooperació, en 
particular al desenvolupament, a l’acció humanitària i als drets humans. 
Les Jornades pretenen, al mateix temps, proporcionar un fòrum de debat 
obert a la comunitat universitària i extrauniversitària sobre aquest tema, 
procurant donar la màxima difusió tant al si de la Universitat de Lleida 
com a nivell de la ciutat i col·lectius interessats en aquesta matèria. 

Dia 24 d’octubre de 2011 (17 h) 

Inauguració de les Jornades
DR. ROBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ

Rector Magfi c. de la Universitat de Lleida

DR. SENÉN FLORENSA I PALAU
Secretari d’Afers Exteriors. Generalitat de Catalunya (*)

DR. RAÜL ROMEVA I RUEDA.
Diputat al Parlament Europeu. Vicepresident del Grup Els 

Verds/Aliança Lliure Europea (*)

DR. ANTONI BLANC ALTEMIR
Director del Departament de Dret Públic 

Ponències

• “Les Nacions Unides entre la realitat i la utopia: la llavor 
d’una governança mundial”, a càrrec del dr. Juan Manuel 
Faramiñan, catedràtic de dret internacional públic i relacions 
internacionals. Universitat de Jaén.

• “L’acció exterior de la UE i el Consell de Drets Humans de les 
Nacions Unides”, a càrrec del dr. Jaume Ferrer Lloret, catedràtic 
de dret internacional públic i relacions internacionals. Universitat 
d’Alacant.

• “La contribució de la UE a la reforma de la governança 
global”, a càrrec del dr. Francisco Aldecoa Luzárraga, catedràtic 
de relacions internacionals. Universitat Complutense de 
Madrid.

Dia 25 d’octubre de 2011 (17.15 h)

• “La relació entre les polítiques de Nacions Unides, la UE i 
Espanya en matèria de cooperació al desenvolupament”, a càrrec 
del dr. Javier Roldán Barbero, catedràtic de dret internacional 
públic i relacions internacionals. Universitat de Granada.

• “La interacció Nacions Unides-Unió Europea en matèria de drets 
humans”, a càrrec del dr. Sergio Salinas, professor titular de dret
internacional públic i relacions internacionals. Universitat de 
Saragossa.

• “La cooperació al desenvolupament a la Unió Europea i a les 
Nacions Unides: 2015, el fi nal de la fugida”, a càrrec del dr. Ignacio 
Forcada Barona, professor titular de dret internacional públic i 
relacions internacionals. Universitat de Castella La Manxa.

Dia 26 d’octubre de 2011 (17.15 h)

• “La interacció de les Nacions Unides-Unió Europea en les 
grans crisis humanitàries amb especial atenció a l’assumpte 
libi”, a càrrec de la dra. María José Cervell Hortal, professora 
titular de dret internacional públic i relacions internacionals. 
Universitat de Murcia.

• “La participació de la Unió Europea en les iniciatives 
mediambientals de les Nacions Unides”, a càrrec del dr. José 
Roberto Pérez Salom, professor titular de dret internacional 
públic i relacions internacionals. Universitat de València.

• “La Unió Europea davant la resolució 1973 (2011) del Consell de 
Seguretat en l’assumpte de Libia i la seva aplicació pràctica”, a càrrec 
del dr. Cesáreo Gutiérrez Espada, catedràtic de dret internacional 
públic i relacions internacionals. Universitat de Murcia.

Cloenda

(*) pendent de confi rmació.


