PREMI PER LA PAU
L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya és una ONG creada l’any 1962 que
té per objectius la difusió i promoció dels principis i propòsits continguts a la Carta de
Les Nacions Unides. Aquest premi es va atorgar per primera vegada l’any 1980.
1. Objecte
Aquestes bases tenen per objecte regular el Premi per la Pau de l’Associació per a les
Nacions Unides a Espanya.
El Premi per la Pau, que s’atorga amb caràcter anual, té per objecte premiar a aquelles
persones, entitats i institucions que han contribuït de manera destacada en la defensa,
promoció i difusió dels drets humans i les llibertats fonamentals, les raons de ser de les
Nacions Unides.
2. Persones destinatàries
Poden optar a aquest Premi aquelles persones físiques, entitats públiques o privades
sense ànim de lucre o institucions d’àmbit local, nacional o internacional que amb la
seva actuació i trajectòria hagin contribuït de manera destacada a la defensa,
promoció i difusió dels drets humans i les llibertats fonamentals.
3. Premi
A més d’un reconeixement públic, el Premi consisteix en una dotació econòmica de
5.000€, import que s’atorga amb el suport de la Diputació de Barcelona.
4. Presentació de candidatures
Poden presentar candidatures les persones, entitats públiques o privades sense ànim
de lucre o institucions que hagin destacat en alguns dels camps esmenats en les
bases reguladores 1 i 2, ja sigui per la seva trajectòria o per actuacions i obres
concretes.
Cap persona o entitat pot proposar-se a sí mateixa per a l’atorgament del premi.
També s’exclouran aquelles candidatures en què el candidat mantingui o hagi
mantingut una relació laboral o qualsevol altra vinculació jurídica (soci, patró, etc.) amb
el proposant o amb l’ANUE.
Les candidatures s’han de presentar a l’adreça de l’ANUE (Via Laietana 51, ent. 3ª,
0800 Barcelona) o per via telemàtica a través de l’adreça info@anue.org.
Les candidatures presentades s’han d’acompanyar de la documentació següent:
Acord de l’òrgan de govern de l’entitat proposant, si s’escau, decidint la
presentació de la candidatura.
Biografia o trajectòria de la persona, entitat o institució proposada.
També es poden adjuntar a la candidatura adhesions o suports d’altres persones,
entitats o institucions, a favor de la persona, entitat pública o privada sense ànim de
lucre o institució proposada.

Les candidatures es podran rebre des del moment de publicació de les bases del
premi fins al 30 de setembre.
Les bases del premi es publicaran a la pàgina web de l’ANUE i les institucions
vinculades.
5. Jurat
El jurat del Premi per la Pau està format pel secretari de l’ANUE que farà les funcions
de secretari del premi, un representant del Consell Directiu de l’ANUE, un representant
de la Diputació de Barcelona i un representant d’una ONG membre de la Federació
Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament.
6. Criteris de valoració
Per a la selecció de la persona, entitat o institució beneficiària del premi, el jurat
valorarà els aspectes següents:
- Els mèrits de la persona, entitat o institució, a partir de la documentació presentada, i,
si escau, de la documentació addicional recopilada per l’ANUE a través de fonts
públiques .
- La implicació prolongada i el compromís ferm de la persona, entitat o institució en
l’àmbit de la defensa dels ideals de justícia, els drets humans, les llibertats
fonamentals i la pau, en l’esfera local, nacional o internacional.
- La repercussió i la influència de les actuacions o trajectòria de la persona, entitat o
institució sobre la societat, les comunitats o les persones en l’àmbit local, nacional o
internacional.
El jurat valorarà les candidatures presentades durant la primera quinzena del mes
d’octubre.
7. Veredicte i notificació de la concessió del premi
La reunió del jurat per emetre el veredicte tindrà lloc durant la tercera setmana del mes
d’octubre. La publicació i notificació de la concessió del premi serà el dia 24 d’octubre,
Dia de les Nacions Unides.
El premi no es podrà dividir entre diferents candidatures, ni es podrà declarar desert.
El premi es notificarà a la persona, entitat o institució guanyadora, i es publicarà a la
pàgina web de l’ANUE i de la Diputació de Barcelona.
8. Lliurament del premi
El premi es lliurarà en un acte públic a la Diputació de Barcelona, presidit pel president
de l’ANUE i la presidenta de la Diputació de Barcelona, en la data i l’hora d’acord amb
l’agenda del guardonat/da.

