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Dia 16 de novembre de 2009 (17 h) 

Presentació del llibre
i inauguració de les Jornades

El proceso de reforma de las Naciones Unidas. La dimensión insti-
tucional y el mantenimiento de la paz y la seguridad  

internacionales, (A. Blanc, ed.) Editorial Tecnos, 2009.

Dra. carme Figuerola i caBrol.
Vicerectora de Relacions Internacionals 

de la Universitat de Lleida.

Dr. Eduard Sagarra i tríaS.
President de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya.

Dr. Antoni Blanc altemir.
Catedràtic de Dret Internacional Públic i 

president de l’ANUE a Lleida. 

La protecció dels drets humans constitueix un dels punts cardinals 
de la reforma de les Nacions Unides impulsada per l’antic 
secretari general Kofi Annan, en ocasió del 60 aniversari de la 
creació de l’Organització. El fet que aquest any es commemori 
el 20 aniversari de la Convenció internacional sobre els drets de 
l’infant i el 60 aniversari dels Convenis de Ginebra relatius al 
Dret Internacional Humanitari, constitueix una magnífica ocasió 
per analitzar la protecció dels col·lectius en situació vulnerable 
en el marc de les Jornades sobre la reforma de les Nacions Unides 
que s’estan portant a terme durant els últims anys a la Facultat 
de Dret i Economia de la Universitat de Lleida.

Aprofitant l’experiència adquirida en 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 objectius d’aquestes Jornades seran 
analitzar l’estat actual de la protecció internacional dels col-
lectius en situació vulnerable (infants, dones, immigrants, 
refugiats, presoners...) i, al mateix temps, proporcionar un 
fòrum de debat obert a la comunitat universitària i extra-
universitària sobre aquest tema, procurant donar la màxima 
difusió tant al si de la Universitat de Lleida com a la ciutat i 
entre els col·lectius interessats en aquesta matèria. 

• “Salut i drets humans: grups vulnerables i condicionants so-
cials”, a càrrec del Dr. Xavier Pons Ràfols, catedràtic de Dret 
Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universitat 
de Barcelona.

• “Les Nacions Unides i la protecció dels drets econòmics, so-
cials i culturals: el nou Protocol Facultatiu del Pacte Interna-
cional de Drets Econòmics, Socials i Culturals”, a càrrec del 
Dr. Francisco Javier Quel López, Catedràtic de Dret Interna-
cional Públic i Relacions Internacionals a la Universitat del 
Pais Basc.

Dia 17 de novembre de 2009 (17,15 h)

• “La protecció dels pobles indígenes en el Dret Internacio-
nal”, a càrrec del Dr. Alberto Herrero de la Fuente, catedrà-
tic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. 
Universitat de Valladolid.

• “Questions centrals entorn la protecció internacional de les 
minoríes”, a càrrec del Dr. Cástor Díaz Barrado, Catedràtic 
de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals a la 
Universitat Rey Juan Carlos de Madrid.

• “Els infants i els conflictes armats”, a càrrec de la Dra. Euge-
nia López-Jacoíste Díaz, professora titular de Dret Internacio-
nal Públic i Relacions Internacionals. Universitat de Navarra.

• “Els presoners de guerra a la llum del Dret Internacional 
Humanitari: qüestions candents”, a càrrec del Dr. Romual-
do Bermejo García, catedràtic de Dret Internacional Públic i 
Relacions Internacionals. Universitat de Lleó.

Dia 18 de novembre de 2009 (17,15 h)

• “La protecció de la població civil en situacions de conflicte”, 
a càrrec de la Dra. Pilar Pozo Serrano, professora titular de 
Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Univer-
sitat de València.

• “El paper de la dona en els conflictes armats”, a càrrec de la 
Dra. Mª José Cervell Hortal, professora de Dret Internacional 
Públic i Relacions Internacionals. Universitat de Múrcia. 

• “La protecció internacional dels presoners en l’estratègia 
antiterrorista”, a càrrec de la Dra. Consuelo Ramón Chornet, 
professora titular de Dret Internacional Públic i Relacions In-
ternacionals. Universitat de València.

• “Islam, democràcia i drets humans?”, a càrrec del Dr. 
Cesáreo Gutiérrez Espada, catedràtic de Dret Internacional 
Públic i Relacions Internacionals. Universitat de Múrcia. 


