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PRESENTACIÓ

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 afirmaven que la pau i la segure-
tat, 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 constitu-
eixen 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 financera 
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. Treballar a través de les Nacions Unides constitueix una 
prioritat per a la UE, pel fet que la Unió reconeix la seva responsabili-
tat de secundar i enfortir les Nacions Unides per protegir la funció de 
l'Organització de cercar solucions multilaterals als problemes mundials 
d'acord amb la Carta. 

En la situació de gran complexitat en què es troba la comunitat interna-
cional actual, es pot afirmar 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, per tal 
de poder fer front als reptes i amenaces del segle xxi. 

Aprofitant l'experiència adquirida amb les precedents edicions així com 
el fet que la Generalitat ha reconegut recentment el Grup de Recerca 
sobre: Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i les ame-
naces actuals: reforma del sistema de governança global, seguretat, 
cooperació i drets humans com a grup consolidat, i que l'any 2012 la 
Comissió Europea va atorgar un Centre d'Excel·lència Jean Monnet a 
un equip dirigit pel Dr. Antoni Blanc, els objectius d'aquestes Jornades 
seran analitzar les accions de les Nacions Unides i de la Unió Euro-
pea davant els reptes i les amenaces del present segle. 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 6 D'OCTUBRE, a les 17 h:
Inauguració de les Jornades a càrrec de:
Dra. María José Puyalto Franco
 Degana de la Facultat de Dret i Economia. Universitat de Lleida.
Dr. Antoni Blanc Altemir
 Director del Departament de Dret Públic. Universitat de Lleida.

La reforma del sistema de governança global  
(Nacions Unides, FMI, UE, G-20...)

Participants:
* Dr. Jesús Carrera Hernández. 
 Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universi-

tat de La Rioja.

* Dr. Joan Pere Enciso Rodríguez. 
 Professor titular d'Economia Aplicada. Universitat de Lleida.

Presenta i modera: Dr. Antoni Blanc Altemir. 
 Catedràtic de Dret Internacional Públic i Director del Centre d'Excel·lència 

Europeu Jean Monnet. Universitat de Lleida.

Pau i seguretat internacionals (Síria, Ucraïna...)
Participants:
* Dr. Jaume Ferrer Lloret. 
 Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universi-

tat d'Alacant.

* Dr. Alberto Priego Moreno. 
 Professor de Relacions Internacionals i Director del Departament de Rela-

cions Internacionals. Universitat Pontifícia de Comillas ICAI-ICADE.

Presenta i modera: Dra. Eugenia López-Jacoíste Díaz. 
 Professora titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. 

Universitat de Navarra.

DIA 7 D'OCTUBRE, a les 17,15 h:
Cooperació internacional (desenvolupament, lluita contra el 
canvi climàtic…)

Participants:
* Dra. Bénédicte Real. 
 membre de la Comissió Acadèmica del Centre d´Excel.lència Europeu Jean 

Monnet i del Grup de Recerca Consolidat. Universitat de Lleida

* Dr. Sergio Salinas Alcega. 
 Professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals 

(acreditat catedràtic). Universitat de Saragossa.

Presenta i modera: Dr. Antoni Colom Gorgues. 
 Professor titular d'Economia, Sociologia i Política agrària. Universitat de Lleida.

Drets humans (dimensió global i europea)
Participants:
* Dr. David Bondía García. 
 Professor Titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. 

Universitat de Barcelona.

* Dr. Carlos Fernández de Casadevante Romaní. 
 Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universi-

dad Rey Juan Carlos.

Presenta i modera: Dra. Pilar Pozo Serrano. 
 Professora titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. 

Universitat de València.
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