
 
 

XXXVI Premi per la Pau 2015 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE DELIBERACIÓ I CONCESSIÓ DEL PREMI PER LA PAU 2015 

 
Barcelona, 24 d’octubre del 2015 

 
 
 En Joan Soler i 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 XXXVI Premi per la 
Pau 2015, 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 5.000 €, 
 
 Faig constar que el 20 d'octubre 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 la Sra. Judit Salas, en representació de l’Ajuntament de Barcelona; el Sr. 
Octavi de la Varga, en representació de la Diputació de Barcelona; el Sr. Manel Vila, en 
representació del Comitè Català de l'ACNUR; i la Sra. Àngels Mataró, en representació 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, la candidatura de la Sra. 
Giuseppina Maria Nicolini, alcaldessa de Lampedusa i Linosa,  per la seva lluita en favor dels 
refugiats i immigrants en una de les zones més afectades en els darrers anys per la crisi 
humanitària de la Mediterrània. 
 

El Jurat vol reconèixer el seu activisme a favor del medi ambient des de ben jove i, 
molt especialment, el seu coratge, com a alcaldessa –ho és des del maig del 2012-, a l’hora 
d’afrontar el drama humà que representa que l'illa de Lampedusa sigui, des de fa més de 15 
anys, port de destí per a milers de persones embarcades en pèssimes condicions des del nord 
d’Àfrica cercant una vida millor a Europa. Només l'any 2015 ja n'hi han arribat moltes més que  
habitants té l'illa. 

 
La Sra. Nicolini ha aconseguit aturar les màfies locals i mobilitzar gairebé tota la 

població de l’illa en pro de l’honor i la dignitat dels nouvinguts. Ha demanat una reforma 
urgent del dret d'asil, així com incrementar l'ajuda humanitària, planificar una acollida a nivell 
europeu i repartir als refugiats i immigrants pels diferents països, i ha denunciat reiteradament 
el silenci i la inoperància de les polítiques migratòries de la Unió Europea i els governs 
nacionals per acollir dignament les persones que arriben, vives o mortes, a les seves costes 
més meridionals. Per la seva tasca humanitària ha estat guardonada amb diversos premis 
internacionals. 

 
 Per totes aquestes raons el Jurat, per unanimitat dels seus membres, acorda concedir 
el XXXVI Premi per la Pau 2015 a la Sra. Giuseppina Maria Nicolini. 
 
 
El Secretari del Jurat 
 
Joan Soler Martí 
 


