
ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA

XXXIII Premi per la Pau 2012

ACTA DE LA SESSIÓ DE DELIBERACIÓ I CONCESSIÓ DEL PREMI PER LA PAU 2012     

Barcelona, 24 d’octubre del 2012

En Joan Soler Martí, Vicepresident 2n del Consell Directiu de l’Associació per a les 
Nacions Unides a Espanya, com a Secretari del Jurat per a l’adjudicació del XXXIII Premi per 
la Pau 2012, premi que atorga cada any l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya amb el 
suport de la Diputació de Barcelona, i que és dotat amb 8.000 €,

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. Felip Roca i el Sr.  
Sebastià Mallol, en representació de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Jordi Castells i la Sra.  
Carme Arolas, en representació de la Diputació de Barcelona, la Sra. Eulàlia Pasqual, presidenta 
de la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans, 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, el Casal dels Infants, 
per la seva gran tasca en els barris més vulnerables per aconseguir millores concretes i 
duradores en la qualitat de vida dels infants, joves i famílies en situació o risc d’exclusió 
social i les comunitats on viuen.

El Casal dels Infants és una associació que es va constituir el novembre de 1982 
a Barcelona per tal  de començar a desenvolupar les seves activitats  ja a l'any 1983, 
inicialment al barri del Raval de Barcelona, on hi ha realitzat una extensa i valuosa tasca 
en el transcurs d’aquests gairebé 30 anys.

L’any 2009 va ampliar el marc territorial d’actuació més enllà del barri del Raval de 
Barcelona, mitjançant per un costat, una aposta per la consolidació dels projectes ja implantats i, 
per l’altre,  l’atenció a nous barris deprimits de ciutats d’àmbit  català. En aquest context,  ha 
realitzat activitats als barris del Besòs de Barcelona, La Mina de Sant Adrià de Besòs, Sant Roc 
de Badalona, Fondo de Santa Coloma de Gramenet, així com també a Salt (Girona) i a Tànger i 
Casablanca (Marroc).

El  Jurat  ha  valorat  molt  especialment  que les  activitats  del  Casal  dels Infants estan  
enfocades des d’una perspectiva Nord-Sud, amb treball en origen contra la pobresa als països 
del Sud, com les que realitza a Tànger i Casablanca, així com també contra la pobresa extrema 
que existeix  en alguns  barris  i  municipis  de  casa  nostra.  Actualment  el  Casal  té  en  marxa 
projectes de Suport Social a Infants i Famílies, Suport al Procés Escolar amb treball conjunt 
amb les escoles per a la inclusió social, Integració de Joves en Risc, Formació i Inserció Social i  
Laboral o Reforç de la Comunitat entre altres.

Per totes aquestes raons el Jurat, per unanimitat dels seus membres, acorda concedir el  
Premi per la Pau 2012 al Casal dels Infants.

El Secretari del Jurat

Joan Soler Martí
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