
 
 

XXXVIII Premi per la Pau 2017 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE DELIBERACIÓ I CONCESSIÓ DEL PREMI PER LA PAU 2017 

 
Barcelona, 24 d’octubre del 2017 

 
 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 XXXVIII Premi per la 
Pau 2017, 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 18 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. Josep Lluís Alay, Comissionat de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona; el 
Sr. Manuel Górriz, Director de Cooperació Internacional, Drets Humans-Dret Internacional 
Humanitari de Cruz Roja Catalunya; i la Sra. Àngels Mataró, membre del Consell Directiu de 
l’Associació per a les Nacions Unides. 
 
 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 del Dr. Oriol 
Mitjà, metge especialitzat en malalties infeccioses, per la seva tasca orientada a l’eradicació de 
la malaltia del pian. 
 

El Dr. Oriol Mitjà, nascut Arenys de Munt el 1980, està vinculat des del 2013 al Centre 
de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB), el centre d'investigació integrat en 
l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGLOBAL), i des del 2010 està liderant a Papua Nova 
Guinea, al Centre Mèdic de Lihir, un equip de recerca per al control i el tractament del pian, 
una malaltia tropical desatesa crònica, que afecta principalment els nens i que, a llarg termini, 
pot produir deformacions òssies severes. Els estudis publicats per Dr. Oriol Mitjà han 
demostrat l’eficàcia del tractament contra el pian i l'Organització Mundial de la Salut (OMS),  
va decidir engegar una campanya amb la qual s'espera eradicar la malaltia per a l'any 2020. 

 
El Jurat vol destacar la tasca que desenvolupa el Dr. Oriol Mitjà per la seva incidència 

en el dret a la salut, especialment dels nens, en unes zones del món de pobresa extrema on la 
malaltia del pian és endèmica. També el fet que es tracta de malalties i crisi oblidades, que 
afecten els drets dels infants, el dret a l’educació i també els drets de les dones, valorant que el 
fet de premiar la tasca del Dr. Mitjà pugui ajudar a donar a conèixer aquestes problemàtiques 
per integrar-les en els canals de la cooperació internacional al desenvolupament d’aquests 
països. 

 
 Per totes aquestes raons el Jurat, per unanimitat dels seus membres, acorda concedir 
el XXXVIII Premi per la Pau 2017 al Dr. Oriol Mitjà. 
 
 
El Secretari del Jurat 
 
 
 
Joan Soler Martí 


