


Celebració del 
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Celebration of the 
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Sala Francesc Cambó /  
Francesc Cambó Room 

18.00h
Lectura del preàmbul de la Carta de les Nacions Unides /

 Reading of the Preamble of the UN Charter

18.05h
Paraules dels quatre Directors  

de les Oficines de les Nacions Unides a Sant Pau /
Speeches by the four Directors of UN Offices at Sant Pau 

Parvati Nair (UNU-GCM)
Tamas Evetovits (WHO)

Dan Lewis (CRPP/UN-Habitat)  
Faraj El-Awar (GWOPA/UN-Habitat)

 
18.35h

Paraules dels representants institucionals /
Speeches by institutional representatives

Sala Domènech i Montaner /
Domènech i Montaner Room

19.00h 
Concert

Patricia Caicedo, soprano 
Nikos Stavlas, pianista

Zis Khodari, percussionista

19.30h 
Cocktail

20.30h
Il·luminació de la façana principal  

del Recinte Modernista /
Ilumination of the main facade  
of Sant Pau Art Nouveau Site



CITY
RESILIENCE
PROFILING
PROGRAMME



The United Nations University Institute on Globalization, Culture 
and Mobility (UNU-GCM) is an interdisciplinary research institute 
approaching topics related to the major cultural and social phenomena 
of migration as hallmarks of the era of globalization. UNU-GCM is part 
of the worldwide network of research and training centres within the 
United Nations University (UNU), which acts as the academic arm of the 
United Nations system.
 
Based in Barcelona, UNU-GCM was inaugurated in 2013 and comprises 
a dynamic staff of researchers from various disciplinary backgrounds 
who contribute to its annual research programs. By conducting rigorous 
research, UNU-GCM contributes to the academic community with 
scholarly texts, informs practitioners through the publication of policy 
reports, and also addresses a wider public audience with frequent  
media articles.
 
UNU-GCM aims to bridge the gap between academia and policy, and 
between discourse and practice, by actively engaging in current debates 
on issues related to migration. Its commitments span from the local to 
the global level so as to work towards the goals of the United Nations 
with regard to development, global partnership, sustainability  
and justice.
 
UNU-GCM is the founding coordinating institute of the UNU Migration 
Network, which connects UNU Institutes working on themes related 
to migration. The UNU is also a member of the Global Migration Group 
(GMG), giving both the UNU Migration Network and UNU-GCM a voice 
in this important inter-agency group that brings together 16 UN 
agencies and other international organizations that aim at promoting 
comprehensive and better coordinated approaches to  
international migration.

UNU-GCM



The World Health Organization (WHO) is the United Nations’ specialized 
agency responsible for human health. The WHO Barcelona Office for 
Health Systems Strengthening is partof the WHO Regional Office 
for Europe, which has its headquarters in Copenhagen, Denmark 
and supports 53 Member States of the European Region. The Office 
in Barcelona promotes evidence-informed policy making in health 
financing and health system development for improved performance, 
working closely with policy makers in a wide range of countries in Europe 
and Central Asia. 

The Office is a centre of excellence in health financing for universal 
health coverage – a key part of WHO’s work in the European Region and 
globally. In 2014, it embarked on a major new project to strengthen the 
evidence base on universal health coverage across the European Region. 
The project will monitor the extent to which people are protected from 
facing financial hardship when they are ill. UN and WHO resolutions and 
the Sustainable Development Goals highlight the significance of this 
work for the global agenda on universal health coverage.

The Office also leads technical work on high priority policy issues such 
as the impact of the financial and economic crisis on health and health 
systems and helping health systems to be more effective in preventing 
and treating chronic illness.

Established in 1999, the WHO Barcelona Office is supported by the 
Government of the Autonomous Community of Catalonia, Spain. It 
also benefits from contributions from Members States and special 
project funding from the Swiss and UK governments and the European 
Commission. In January 2014, the Office moved to the Sant Pau  
Art Nouveau Site and joined the International Knowledge Center  
at Sant Pau. 

WHO Barcelona Office  
for Health Systems Strengthening



The City Resilience Profiling Programme (CRPP) is an specific 
programme dedicated to disaster risk reduction and resilience within the 
UN Human Settlements Programme (UN Habitat).

The main goal of the CRPP is to help cities to improve their capacity to 
absorb and quickly recover from the impacts of all with hazards  
and stresses.

The CRPP recognizes cities as complex and extremely variable urban 
systems, and provides a transversal methodology for resilience 
measurement, development, and monitoring.  Using an approach that is 
multisectorial, multihazard and multi scale; the CRPP tool-kit introduces 
standards and metrics to determine unique city profiles, or baselines to 
help cities to increase resilience and transform urban areas into safer 
and better places to live in.

The programme also provides training, supports research and innovation 
in urban resilience, and coordinates partner networks including public, 
private and academic organizations, and works directly with local 
stakeholders.

CRPP/UN-Habitat



Formally founded in 2009 upon the request of the former UN Secretary 
General, Kofi Annan, the Global Water Operators’ Partnerships 
Alliance (GWOPA) is an alliance of partners working towards the 
common goal of making Water Operators’ Partnerships (WOPs) 
happen more often and with greater impact. GWOPA has developed a 
strong alliance of water operators, UN agencies, water  associations, 
development partners, labour and civil society bodies, international 
financial institutions and the private sector to promote, implement and 
analyse WOPs. 

WOPs are peer support arrangements between water operators. They 
are a means of strengthening water utilities to be able to provide 
quality, sustainable services to all. WOPs work by mobilizing the skills, 
know-how and goodwill within a strong ‘mentor’ to build the capacity 
of another operator – the ‘mentee’ – that needs assistance. Through 
mentorship, WOPs progressively strengthen and empower the mentee 
operator at management, financial and technical levels to implement 
changes that will lead to better service. Water Operators’ Partnerships 
are always carried out on a not-for-profit basis. By helping water 
operators to do their job more effectively and by developing their 
capacity, WOPs are contributing to efforts towards the Human Right to 
Water and Sanitation as well as our sustainable development. 

GWOPA is working with Spanish and Catalan operators to help them 
share their expertise with operators in Latin America, Africa and 
Asia. More details, case studies and first-hand account of successful 
partnerships can be found on GWOPA.org. 

GWOPA/UN-Habitat



L’Institut sobre la Globalització, la Cultura i la Mobilitat de la 
Universitat de les Nacions Unides (UNU-GCM) és un institut de recerca 
interdisciplinari que aborda temes relacionats amb l’important fenomen 
cultural i social de la migració com a signe distintiu de l’era de la 
globalització. UNU-GCM és part de la xarxa mundial de centres de 
recerca i formació de la Universitat de les Nacions Unides (UNU), que 
actua com a branca acadèmica del sistema de les Nacions Unides.

Amb seu a Barcelona, UNU-GCM es va inaugurar el 2013 i compta 
amb un equip dinàmic d’investigadors de diverses disciplines que 
contribueixen als seus programes d’investigació anuals. Mitjançant una 
rigorosa investigació, UNU-GCM contribueix a la comunitat acadèmica 
amb textos d’investigació, informa als professionals a través de la 
publicació d’informes de política pública, i també es dirigeix a un públic 
més ampli amb articles de premsa.

UNU-GCM té com a objectiu reduir la bretxa entre l’acadèmia i la 
política, i entre el discurs i la pràctica, mitjançant la participació activa 
en els debats actuals sobre qüestions relacionades amb la migració. 
Els seus compromisos abasten des del nivell local fins al global amb 
la finalitat de treballar en pro dels objectius de les Nacions Unides en 
matèria de desenvolupament, aliança global, sostenibilitat i justícia.

UNU-GCM és l’institut fundacional i coordinador de la UNU Migration 
Network, xarxa que connecta els Instituts de la UNU que treballen en 
temes relacionats amb la migració. La UNU també és membre del Global 
Migration Group (GMG), que dóna, tant a la UNU Migration Network així 
com a UNU-GCM, una veu en aquest important grup interinstitucional 
que reuneix 16 agències de les Nacions Unides i altres organitzacions 
internacionals. El GMG té com a objectiu el foment d’un apropament 
integral i coordinat a la migració internacional.

UNU-GCM



L’Organització Mundial de la Salut és l’organisme especialitzat de les 
Nacions Unides responsable de la salut humana. L’Oficina de l’OMS 
a Barcelona per a l’Enfortiment de Sistemes de Salut forma part de 
l’Oficina Regional de l’OMS a Europa, que té la seu a Copenhaguen, 
Dinamarca, i dona recolzament a 53 estats membre de la regió europea. 
L’Oficina de Barcelona promou la formulació de polítiques,a partir de 
lesevidències en el finançament de la salut i el desenvolupament dels 
sistemes de salut per millorar el seu rendiment, en estreta col·laboració 
amb els responsables polítics en una àmplia gamma de països d’Europa 
i Àsia Central.

L’Oficina és un centre d’excel·lència en el finançament de la salut per a la 
cobertura universal - una part fonamental de la tasca de l’OMS a la Regió 
d’Europa i al món. El 2014, es va embarcar en un nou projecte important 
per enfortir la base de proves de cobertura universal de salut a tota la 
regió europea. El projecte farà un seguiment del grau en què les persones 
estan protegides per afrontar dificultats financeres quan estan malalts. 
Resolucions de l’ONU i de l’OMS i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible posen en relleu la importància d’aquest treball per a l’agenda 
global sobre la cobertura universal de salut.

L’Oficina també condueix el treball tècnic sobre qüestions d’alta prioritat 
política, com l’impacte de la crisi financera i econòmica en els sistemes 
de salut i ajudar els sistemes de salut per ser més eficaços en la 
prevenció i el tractament de malalties cròniques.

Fundada el 1999, l’oficina de Barcelona de l’OMS compta amb el 
suport del Govern Generalitat de Catalunya. També es beneficia de 
les contribucions dels estats membres i el finançament de projectes 
especials dels governs de Suïssa i el Regne Unit i la Comissió Europea. 
Al gener de 2014, l’Oficina es va traslladar al Recinte Modernista de Sant 
Pau i es va unir al Centre de Coneixement Internacional de Sant Pau.

Oficina de l’OMS a Barcelona  
per l’Enfortiment de Sistemes de Salut 



El Programa de Perfils de Ciutats Resilients (CRPP en anglès) és un 
programa específic dedicat a la reducció del risc de desastres i la 
capacitat de recuperació dins del Programa d’Assentaments Humans  
de les Nacions Unides (ONU-Hàbitat).

L’objectiu principal de CRPP és ajudar a les ciutats a millorar la seva 
capacitat per absorbir i recuperar-se ràpidament dels impactes que es 
puguin generear així com a gestionar qualsevol tipus de perill i tensió. 

El CRPP reconeix les ciutats com a sistemes urbans complexos i molt 
variables, i proporciona una metodologia transversal per mesurar la 
capacitat de recuperació, desenvolupament i vigilància. Utilitzant un 
enfocament multisectorial, multi perill i multi escala; el joc d’eines CRPP 
introdueix normes i mètriques per determinar perfils de ciutats úniques, 
o línies de base per ajudar les ciutats a augmentar la seva capacitat  
de recuperació i transformar les zones urbanes en llocs més segurs  
i millors per viure.

El programa també ofereix capacitació, dóna suport a la investigació  
i la innovació en la capacitat de recuperació urbana, i coordina xarxes  
de socis, incloent organitzacions públiques, privades i acadèmiques,  
i treballa directament amb els actors locals.

CRPP/UN-Habitat



Creada formalment l’any 2009 sota la demanda de l’ex- Secretari 
General Kofi Annan. Es tracta d’una col·laboració entre diversos socis 
que treballen envers un objectiu comú: millorar les Aliances entre 
Operadores d’Aigua (WOPs en les seves sigles) per tal que se’n creïn 
més i tinguin un major impacte. L’organització desenvolupa la creació 
de lligams entre operadores d’aigua, agències de les Nacions Unides, 
associacions del món de la cooperació i l’aigua, estructures de la 
societat civil, institucions financeres internacionals i el sector privat,  
per tal de promoure, implementar i analitzar les millores que comporten 
els WOPs.

Aquests WOPs són convenis de col·laboració i suport entre dues o més 
operadores amb l’objectiu de promoure millores en els serveis de l’aigua 
per millorar la qualitat i aconseguir estratègies d’abastiment més 
sostenibles. Gràcies a la mobilització de les tècniques, el coneixement 
i les bones pràctiques d’una de les parts, el “mentor”, aquest dona 
suport i capacitació a l’altra part que requereix assistència i que 
esdevé el seu “deixeble”. Amb aquesta “tutoria” els WOPs enforteixen 
i apoderen els “deixebles” progressivament en la gestió, tant a nivell 
tècnic com financer, per a poder implementar els canvis necessaris 
per oferir un servei de qualitat. Les aliances entre operadores sempre 
tenen un objectiu no lucratiu darrere. Ajudant als operadors d’aigua 
a fer al seva feina de forma més efectiva, a través de la millora de les 
seves capacitats, els WOPs contribueixen a l’assoliment d’un dels Drets 
Humans bàsics com és el dret a l’Aigua i el Sanejament, així com al 
desenvolupament sostenible.

GWOPA treballa amb operadors catalans i espanyols per tal que aquests 
puguin compartir les seves experiències amb operadors d’Àsia, Amèrica 
Llatina o l’Àfrica. Per tal de conèixer més detalls sobre l’organització, 
conèixer els casos d’estudi que han tingut més èxit, i altres propostes,  
es pot consultar el portal: GWOPA.org.

Aliança Global d’Operadors d’Aigua / UN-Habitat



Amb el suport de /
With the support of


