Premi Solidaritat 2019
L'Institut de Drets Humans de Catalunya atorga anualment des de
1987 el Premi Solidaritat amb l’objectiu de reconèixer i guardonar
a persones, col·lectius i entitats destacades per la seva tasca en
defensa dels drets humans a Catalunya.
2018 - Espàcio del Inmigrante

2000 - Bayt-Al-Thaqafa

2017 - Punt de Referència

1999 - Àrea de Rehabilitació Psicosocial

2016 - Iaioflautes
2015 - Associació Noves Vies
2014 - Programa SICAR cat
2013 - Coordinadora d'ONG de les

comarques gironines i l'Alt
Maresme
2012 - Fundació Quatre Vents
2011 - Álvaro García Trabanca
2010 - Fundació Banc dels Aliments
2009 - Fundació SURT
2008 - Jordi Cot
2007 - Manel Pousa, pare Manel
2006 - Asociación Àgora
2005 - Fundación Marianao i Pallassos
sense Fronteres
2004 - Fundación Arrels
2003 - Jordi Petit
2002 - Col·legi Cintra
2001 - Asociación para la Reinserción de
Mujeres

Integral de l'Associació ARAPDIS
1998 - Plataforma d'Aules-Taller (PAT)
1997 - Servei d'Atenció Psicolopatològica i
Psicosocial als Immigrants i
Refugiats
1996 - Centre educatiu La Alzina
1995 - Unitat de Malalties Tropicals
Importades del Cap-Drassanes de
Barcelona
1994 - Institut de Reinserció Social IRES
1993 - Germà Alfredo Trivez Zalay i Alberg
de Sant Joan de Déu
1992 - Justícia i Pau
1991 - Centre Obert Joan Salvador Gavina i
Casal d'Infants del Raval
1990 - Manuel Lecha Lecua
1989 - Associació JAMA KAFO
1988 - Sor Genoveva Massip
1987 - Adrià Trescents i Ribó

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Qualsevol persona, grup de persones o col·lectiu pot presentar candidatures ﬁns al
10 de desembre de 2019.
Les candidatures han de ser proposades per terceres persones o col·lectius. En
cap cas s’acceptaran candidatures pròpies ni candidatures provinents de/o
referides a qualsevol administració pública.
Les candidatures han de referir-se a persones o col·lectius que desenvolupin la
seva tasca principal a Catalunya.
Per presentar candidatures ha d'emplenar-se el formulari de presentació de
candidatures, disponible a la pàgina web www.idhc.org, i enviar-se per correu
electrònic a institut@idhc.org, indicant en l'assumpte Premi Solidaritat 2019.
Al formulari han de constar les activitats i mèrits de la candidatura proposada i pot
complementar-se amb un màxim de tres documents que sustentin i acreditin els
mèrits.
Al formulari ha d’indicar-se clarament el nom i dades de contacte de la persona o
col·lectiu proposat així com el nom i contacte de la persona que presenta la
candidatura.

ELECCIÓ DEL PREMI
La persona o col·lectiu guardonat és escollit per un jurat format per membres de la
junta directiva de l’Institut de Drets Humans de Catalunya i per persones rellevants
en la defensa dels drets humans a Catalunya.
La concessió del Premi Solidaritat 2019 es farà pública al gener de 2020.

ACTE DE LLIURAMENT
El Premi Solidaritat s’atorga en un acte públic al Parlament de Catalunya on es fa
lliurament d’una obra artística creada especialment per a aquest reconeixement.

Menció Especial Mitjans de Comunicació
En el marc del Premi Solidaritat i amb l’objectiu de reconèixer a mitjans i
professionals que, en l’exercici de la seva tasca divulgativa i informadora,
aborden de manera clara i decidida la defensa, protecció i promoció dels drets
humans, l’IDHC atorga també una menció especial mitjans de comunicació.
La junta directiva de l'IDHC decideix la menció a iniciativa pròpia i, per tant, no
s’accepten candidatures.

