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22, 23 i 24 d’octubre de 2012
Dia 22, Auditori (Edifi ci del Centre de Cultures i 

Cooperació Transfronterera) i dies 23 i 24, Sala de 
Juntes de la Facultat de Dret i Economia

COMITÈ ORGANITZADOR

Direcció:
DR. ANTONI BLANC ALTEMIR.

Catedràtic de Dret Internacional Públic i President de 
l’Associació per a les Nacions Unides a Lleida.  

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 22 d’octubre de 2012

PREU D’INSCRIPCIÓ
Preu d’inscripció: 47,44 €  

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.

La contribució de les 
Nacions Unides i de la 

Unió Europea a la resolució 
dels confl ictes actuals

X

Asociación para las
Naciones Unidas de España

Càtedra Jean Monnet
Law and External Relations 

of the European Union
Centre d´Excel.lència Europeu 

Jean Monnet



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 amb 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, i que la 
Comissió Europea ens ha atorgat un Centre d’Excel·lència Jean Monnet, 
els objectius d’aquestes Jornades seran analitzar la contribució de les 
Nacions Unides i de la Unió Europea a la resolució dels confl ictes actuals. 
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 22 d’octubre de 2012 (17 h) 

Presentació del Centre d’Excel·lència 
Europeu Jean Monnet

Presentació del llibre: La Unión Europea y el 
Mediterráneo. De los primeros Acuerdos a la 

Primavera Árabe (A. Blanc. Editorial Tecnos, 2012).

DR. ROBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ. 
Rector Magfi c de la Universitat de Lleida

DR. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ. 
Excomissari, Vicepresident i President de la Comissió Europea i del 

Congrés dels Diputats. President de la Fundació Iberdrola.

SR. MANEL CAMÓS GRAU. 
Director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona (*).

DR. ANTONI BLANC ALTEMIR. 
Catedràtic de Dret Internacional Públic i Director del Centre d’Excel-

lència Europeu Jean Monnet. Universitat de Lleida. 

Ponències

• “La constitucionalització de la comunitat internacional i del 
dret internacional”, a càrrec del Dr. Ángel Rodrigo, professor 
Titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. 
Universitat Pompeu Fabra.

• “Reforma de Nacions Unides i lluita contra el terrorisme: 
lliçons passades i respostes futures”, a càrrec de la Dra. Ana 
Salinas de Frías, professora Titular de Dret Internacional Públic i 
Relacions Internacionals. Universitat de Màlaga.

• “Solució de confl ictes en matèria econòmica internacional: 
contribució de Nacions Unides i Unió Europea”, a càrrec de 
Gerardo Copelli, professor de Dret Internacional de la Universitat 
Autònoma de Xile.

Dia 23 d’octubre de 2012 (17.15 h)

• “L’acció exterior de la UE: ¿instrument efi caç en la solució dels 
confl ictes actuals?”, a càrrec de la Dra. Casilda Rueda, professora 
Titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. 
Universitat de Sevilla.

• “La responsabilitat de protegir com a possible mecanisme 
de solució de confl ictes en el marc de les Nacions Unides i de la 
UE”, a càrrec de la Dra. Claribel de Castro, professora de Dret 
Internacional Públic i Relacions Internacionals, UNED.

• Taula rodona: “La participació de les Nacions Unides i de la UE 
en la resolució dels confl cites derivats de la primavera àrab”.

• Dr. José Elias Moltó. Professor de Dret Internacional Públic i 
Relacions Internacionals. Universitat de València

• Dra. Bénédicte Real. Investigadora postdoctoral. Universitat de Lleida

• Sra. Eimys Ortiz. Becària FPI. Universitat de Lleida

Presenta i modera: Gerardo Copelli, professor de Dret Internacional de 
la Universitat Autònoma de Xile.

Dia 24 d’octubre de 2012 (17.15 h)

• “Els drets humans en situació de confl icte: una protecció 
impossible?”, a càrrec del Dr. Carlos Fernández de Casadevante 
Romaní, catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions 
Internacionals. Universitat Rey Juan Carlos de Madrid. 

• “El paper de la UE en el confl icte de Síria”, a càrrec del Dr. 
Javier González Vega, catedràtic de Dret Internacional Públic i 
Relacions Internacionals. Universitat d’Oviedo.

• “La participació de les Nacions Unides i de la UE en la solució 
del confl icte araboisraelià”, a càrrec del Dr. Romualdo Bermejo 
García, catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions 
Internacionals. Universitat de Lleó.

(*) pendent de confi rmació.


