
 
 

 
 

 

XLII Premi per la Pau 2021 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE DELIBERACIÓ I CONCESSIÓ DEL PREMI PER LA PAU 2021 
 

Barcelona, 24 d’octubre del 2021 
 
 En Joan Soler i Martí, com a Secretari del Jurat per a l’adjudicació del XLII Premi per la 
Pau 2021, 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 21 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; el Sr. Jaume Lanaspa, president d’UNICEF Comitè 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 del pianista anglès James 
Rhodes, per la seva tasca com a impulsor de la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i 
l’Adolescència, en tant que activista en la denúncia contra els abusos sexuals a la infància, que 
ell mateix va patir de petit. 
 

El seu testimoni posa en manifest l’existència de molts més casos com el seu i trenca 
amb l’estigma i el silenci al voltant de les víctimes, especialment en el cas de nens i adolescents. 
L’anomenada Llei Rhodes suposa un pas pioner cap a la impunitat dels delictes sexuals i cap a la 
protecció holística dels drets de la infància. Gràcies al seu impuls, la llei amplia el termini de 
prescripció dels delictes sexuals a partir dels 35 anys, 17 més que fins ara. Alhora, se suprimeix 
el perdó de la víctima com a motiu d’extinció de responsabilitat criminal i s’endureixen les 
condicions per accedir a permisos i a la llibertat condicional. 
 

El Jurat vol destacar que aquesta nova llei posiciona a l’Estat espanyol al capdavant de 
la legislació envers els drets dels nens i les nenes i suposa un motor de canvi cap a una defensa 
més àmplia dels Drets Humans. 
 
 Per totes aquestes raons el Jurat, per unanimitat dels seus membres, acorda concedir el 
XLII Premi per la Pau 2021 al pianista James Rhodes. 
 
 
El Secretari del Jurat 
 
 
 
 
Joan Soler Martí 
 


