
 
 

 
 

 

XL Premi per la Pau 2019 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE DELIBERACIÓ I CONCESSIÓ DEL PREMI PER LA PAU 2019 
 

Barcelona, 24 d’octubre del 2019 
 
 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 XL Premi per la Pau 
2019, premi que atorga cada any l’Associació per a les Nacions Unides amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, i que és dotat amb 5.000 €, 
 
 Faig constar que el 10 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: la Sra. 
Margarida Barceló, cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de 
Barcelona; la Sra. Alexandra Gabarró, en representació de Creu Roja Catalunya; i la Sra. Eulàlia 
Pascual, presidenta 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 l’ONG 
Open Arms, per la seva tasca humanitària de rescat de persones a la Mediterrània. 
 

Open Arms és una organització no governamental i sense ànim de lucre que, des de l’any 
2015, té com a principal missió protegir amb la seva presència al mar a aquelles persones que 
intenten arribar a Europa fugint dels conflictes bèl·lics, persecució o pobresa. Des de llavors està 
dedicada a la vigilància i salvament de les embarcacions de persones que necessiten auxili al mar 
Egeu i al Mediterrani Central, així com a la denúncia de totes les injustícies que estan passant, 
malgrat la criminalització de la seva activitat per part de cert governs i a la inacció de la Unió 
Europea per a resoldre aquesta greu situació. 

 
El Jurat del Premi per la Pau vol reconèixer la tasca humanitària que desenvolupa Open 

Arms a la Mediterrània, on ha salvat milers de persones d’una mort més que segura i ha ajudat 
a fer visible aquesta tragèdia constant que té lloc a prop de casa nostra, denunciant les greus 
vulneracions de drets humans d’aquestes persones en els seus països d’origen i que creuen la 
Mediterrània en embarcacions i condicions de gran precarietat, fugint de persecucions i 
misèries,  buscant una vida digna. 

 
 Per totes aquestes raons el Jurat, per unanimitat dels seus membres, acorda concedir el 
XL Premi per la Pau 2019 a l’ONG Open Arms. 
 
 
El Secretari del Jurat 
 
 
 
Joan Soler Martí 


