
ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA

XXXII Premi per la Pau

ACTA DE LA SESSIÓ DE DELIBERACIÓ I CONCESSIÓ DEL PREMI PER LA PAU 2011     

Barcelona, 24 d’octubre del 2011

En Joan Soler Martí, Secretari del Consell Directiu de l’Associació per a les Nacions 
Unides a Espanya, com a Secretari del Jurat per a l’adjudicació del XXXII Premi per la Pau 
2011, premi que atorga cada any l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, i que és dotat 
amb 18.000 €,

Faig constar que s’ha reunit a Barcelona el Jurat designat de conformitat amb el que  
estableixen les bases del Premi. Hi assisteixen els següents membres: el Sr. Francesc Osán i la 
Sra.  Carme  Arolas,  en  representació  de  la  Diputació  de  Barcelona,  la  Sra.  Marta  Matarín,  
Coordinadora  de  l’ONG  Brahma  Kumaris a  Barcelona, i  la  Sra.  Àngels  Mataró,  directora 
general de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya.

D’acord  amb  les  Bases  del  Premi,  i  després  d’examinar  les  diverses  candidatures 
presentades,  el  Jurat  aprecia  especialment  els  mèrits  d’una  d’elles,  l’organització  mundial 
Mayors for Peace (Alcaldes per la Pau), que té com a objectiu el treball en favor de la pau, el 
desarmament i, especialment, l’eliminació de les armes nuclears.

L’activitat de  Mayors for Peace va començar el mes de juny del 1982, quan Takeshi 
Araki, llavors alcalde d’Hiroshima, en el decurs de la sessió especial sobre desarmament que va 
tenir lloc a la seu de les Nacions Unides a Nova York, va proposar un programa de solidaritat de 
les ciutats per aconseguir l’eliminació total de les armes nuclears. L’agost del 1985 va tenir lloc  
a Hiroshima la Primera Conferència Mundial de Mayors for Peace, que va reunir representants 
de 100 ciutats de 23 països. Actualment en són membres 5020 ciutats de 151 països i regions 
d’arreu del món.

Després de 25 anys de la seva fundació, Mayors for Peace està treballant en una nova 
etapa, en la qual destaca la Campanya Visió 2020, que consisteix en assolir el ple desarmament  
nuclear l'any 2020. S'ha triat aquest any perquè aleshores la mitjana d'edat dels supervivents 
dels bombardejos nuclears serà de 80 anys i l'objectiu és que el món s'hagi alliberat de les armes 
nuclear i que ells ho puguin veure.

Mayors for Peace, ONG de caràcter consultiu especial, registrada pel Consell Econòmic 
i Social de Nacions Unides, participa activament en les Conferències de Revisió del Tractat de 
No Proliferació d’Armes Nuclears que es duen a terme cada cinc anys, així com a les sessions  
preparatòries, i ha rebut diversos reconeixements i premis per la seva tasca en favor de la pau i  
el desarmament. El president i el vicepresident 1r de Mayors for Peace són, respectivament, els 
alcaldes d’Hiroshima i Nagasaki, i l’alcalde de Granollers ostenta la vicepresidència 2a.

Per totes aquestes raons el Jurat, per unanimitat dels seus membres, acorda concedir el  
Premi per la Pau 2011 a l’organització Mayors for Peace.

El Secretari del Jurat

Joan Soler Martí
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