
 
 

 
 

 
XXXIX Premi per la Pau 2018 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE DELIBERACIÓ I CONCESSIÓ DEL PREMI PER LA PAU 2018 

 
Barcelona, 24 d’octubre del 2018 

 
 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 XXXIX Premi per la 
Pau 2018, 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 17 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. Xavier 
Bertrana, Director Adjunt de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona; la Sra. Rosa 
M. Pujol, presidenta d’Amics de la UNESCO Barcelona; 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 de la Sra. 
Manal al-Sharif, reconeguda activista pels drets humans de les dones a l’Orient Mitjà. 
 

Manal al-Sharif va esdevenir un referent quan l’any 2011 va ajudar a iniciar i va liderar 
una campanya a favor dels drets de les dones per conduir a l’Aràbia Saudita (#Women2Drive). 
El vídeo d’ella conduint va generar un gran impacte i difusió, i com a  conseqüència d’aquesta 
gravació va ser detinguda i alliberada posteriorment, per tornar a ser detinguda al dia següent i 
alliberada vuit dies després sota fiança, amb les condiciones de no conduir més ni mencionar el 
tema als mitjans de comunicació. Després de la seva participació a la campanya pel dret a 
conduir, que va aconseguir que s’aixequés la prohibició de conducció de les dones, ha continuat 
sent una crítica del govern saudita, promovent altres campanyes a favor dels drets de les dones. 
Entre altres distincions internacionals, l’any 2012 va rebre el Premi Václav Havel per la 
Dissidència Creativa de la Human Rights Foundation (HRF). 

 
El Jurat vol reconèixer la tasca que desenvolupa la Sra. Manal al-Sharif sobre diversos 

temes que afecten als drets de les dones a la societat saudita, com  és el cas de les treballadores 
estrangeres empresonades i la falta d’eleccions per al Consell de la Shura, òrgan consultiu de 
l’Aràbia Saudita. 

 
 Per totes aquestes raons el Jurat, per unanimitat dels seus membres, acorda concedir el 
XXXIX Premi per la Pau 2018 a la Sra. Manal al-Sharif. 
 
El Secretari del Jurat 
 
 
 
Joan Soler Martí 
 


