Presentació del manual Esfera
2018. Carta Humanitària i
Normes mínimes de resposta
humanitària
L'Instituto de Estudios Sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IEACH), l'Agencia de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) i la Fundació Bancària "la Caixa"
presentaran el dimarts 13 de novembre al Caixaforum de Barcelona la nova edició del
Manual Esfera. Esfera constitueix una iniciativa única, amb el principal objectiu de millorar
la qualitat de l'ajuda humanitària prestada a les poblacions afectades per conflictes armats
i desastres, així com potenciar la rendició de comptes dels Estats i dels actors humanitaris.
Mitjançant un extens procés de consulta i col·laboració en l'àmbit humanitari, el moviment
ha desenvolupat des de 1997 quatre edicions del Manual Esfera que recull el conjunt de
principis i normes universals de resposta humanitària de referència a nivell internacional.
El Manual Esfera 2018 es basa en els últims avenços i aprenentatges en el sector
humanitari. Entre les millores de la nova edició, els lectors trobaran un major èmfasi en el
paper de les autoritats i comunitats locals com a actors de la seva pròpia recuperació.
També s'ha reforçat l'orientació sobre l'anàlisi del context per aplicar les normes i s'han
elaborat noves normes, basades en els últims aprenentatges del sector.
Al finalitzar l'acte, sobre les 13.30 hores, se celebrarà un aperitiu amb durada aproximada
de 30 minuts.

Barcelona | 13 de novembre
12.00h - Benvinguda i presentació de l'acte
Representants de la Fundació Bancària "la Caixa", Instituto de Estudios Sobre Conflictos y
Acción Humanitaria (IEACH)
12.20h - Taula rodona
Ponents:
Víctor Manuel Velasco Corrochano, Director d'emergències d'Acció contra la Fam
Maria Chalaux Freixa, Coordinadora d'Acció Humanitària d'Oxfam Intermón
Aninia Nadig, Responsable de polítiques i sensibilització d'Esfera
Modera: Francisco Rey Marcos, Codirector de l'IECAH
13.30h - Aperitiu
Les places són limitades. Es demana confirmar assistència al següent enllaç.
Dia y hora inici: 12:00
Dia y hora fin: 13:30
Adreça: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona
Organitza: Acció contra la Fam
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