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COMUNICAT DE PREMSA 
 
El Comitè de concessió del Memorial per la Pau Josep Vidal i Llecha, després de deliberar i valorar les 
diferents candidatures presentades a l’edició d’enguany, ha resolt atorgar-lo a Aminatou Haidar 
 
i a la xarxa de dones i organitzacions sahrauís per la defensa ferma i noviolenta del drets dels pobles, 
especialment del dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, malgrat les agressions i manca de llibertats 
que pateixen. 
 
Enguany se celebren els 30 anys de la convocatòria del Memorial per la Pau Josep Vidal  i Llecha. Tres 
dècades en que la ciutadania i les seves organitzacions han estat els protagonistes, perquè han proposat 
centenars de candidatures que han permès adonar-nos de la riquesa i la diversitat de camins noviolents 
per construir la pau.  
 
Volem agrair l'esforç de presentar les candidatures i reconèixer la feina i la importància de totes elles. I 
esperem que el Memorial per la Pau pugui continuar sent un reconeixement a iniciatives socialment 
transformadores poc conegudes perquè els seus promotors puguin incrementar l'entusiasme i la 
influència social. 
 
L’acte de lliurament tindrà lloc a la sala d’actes del Centre de Lectura de Reus, el divendres dia 3 
d’octubre a un quart de nou del vespre. 
 
 
Aminatou Haidar: 
 

  
 
 
 
 
 
 

Defensora dels drets humans i activista política sahrauí. És una activista 
que tot i patir tortures i greus violacions en els seus drets, continua 
lluitant pel respecte de les persones i dels pobles, en especial del seu, 
el sahrauí, defensant en tot moment que la lluita ha de ser pacifica 
però amb tota la seva fermesa. És ciutadana del Marroc però viu a Al-
Aaiun, al Sàhara Occidental. Aminettou Haidar va néixer l’any 1967 a El 
Aaiun (west Sahara), és mare de dos fills i acadèmicament és 
llicenciada en  Literatura moderna. 

El maig de 2006 recollí el 5è Premi Juan María Bandrés a la Defensa del 
Dret d'Asil i la Solidaritat amb els Refugiats en reconeixement a la seva 
lluita pacífica en favor del drets del poble sahrauí, atorgat per la 
Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR) i la Fundació CEAR.

[15]
 El 

mateix any, va rebre el Premi Italia Marenostrum en la secció de 
Solidaritat. Dins dels seus guardons cal recalcar que és ciutadana 
d'honor de Nàpols. 

Un any després, el 2007, va rebre el Premi Solidar Silver Rose. L'any 
2008 guanyà el Premi dels Drets Humans Robert F. Kennedy. 
Juntament al premi (donació econòmica), el RFK Memorial Center 
s'oferí a participar en els seus treballs amb l'aportació de 
col·laboradors.

[16]
 

Un dels darrers premis que ha acumulat ha estat el Premi al Coratge 
Civil, atorgat l'any 2009 per la central de treballadors SAC de Suècia per 
a retre homenatge a la memòria de l'activista sindical Björn Söderberg. 

El febrer de 2008, l'American Friends Service Committee anuncià la 
nominació de Haidar al Premi Nobel de la Pau de 2008.

[17]
 També ha 

estat nominada al Premi Sàkharov per la Llibertat de Consciència pel 
Parlament Europeu, i al Premi Fons Ginetta Sagan a proposta 
d'Amnistia Internacional 
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El comitè de concessió ha estat format per: Teresa Gomis, Xavier Filella, Ricard Foraster, Josep M. 
Balañà, Joan Ballester, Itziar Gonzlez (Memorial 2013), Centre Pastoral d’Acollida al pres i al necessitat 
(Memorial 2012 ex-aequo), Poble de Lakabe (Memorial 2012 ex-aequo), Lancy Dodem; Francesc Grande, 
Judit Montfort, Ethel Sequeira, Pepe Beúnza, Lluís Pastrana, Carme Batalla, Santiago Camós, M. del Pilar 
Guijosa, Montserrat Massana, Maria Morillo i Martí Olivella. 
 

 
 
 

 

Presentació del llibre: 
 

Una aposta noviolenta per a la pau 
 
L’Associació Josep Vidal i Llecha es va fundar l'any 1984, ara fa trenta anys, per fer conèixer 
Josep Vidal i Llecha (Reus, 1907 – Nova York, 1983) i la seva trajectòria en defensa de la pau i 
de la fraternitat universal. Amb aquest objectiu ha promogut la concessió del Memorial per la 
Pau, un premi constituït per donar suport a persones, grups, campanyes o investigacions 
dedicades a la defensa i al foment de la pau, al desarmament i a l’ecologia. El llibre que recull 
aquests trenta anys de treball a favor de la pau, ha estat editat per commemorar aquest 
aniversari. 
El treball de recopilació i tractament de textos i de coordinació ha anat a càrrec de la periodista 
Natàlia Borbonés, i ha rebut el suport de la Diputació de Tarragona. El llibre s’emmarca dins de 
les Edicions del Centre de Lectura. Ha estat editat per l’Associació Josep Vidal i Llecha, Centre 
de Lectura de Reus, Arola Editors i publicacions URV. 
 
El llibre: Una proposta noviolenta per a la pau  es presenta el dia 1 d’octubre a les 8 del vespre 
a la sala d’actes del Centre de Lectura 
 

 
Reus, octubre de 2014 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aminettou Haidar va nèixer l’any 1967 a El Aaiun (West Sahara) essent 
llicenciada en Literatura Moderna I mare de dos fills (Hayat I Mohamed). 
 
A inicis de la dècada dels 1980, es va incorporar a la resistència pacífica contra 
la invasió del Marroc a la seva terra, el Sàhara Occidental. El novembre de 
1987, va participar en les mobilitzacions sahrauís, que volien donar la 
benvinguda a la Comissió de la ONU que havia d’avaluar les condicions per tal 
de celebrar el referèndum d’autodeterminació que havia de controlar i validar la 
mateixa ONU. Les intencions dels sahrauís era denunciar les greus violacions 
dels drets humans que havien patit des de l’inici de l’ocupació marroquina (el 
novembre de 1975) i reclamar la celebració del referèndum d’autodeterminació 
del Sàhara Occidental, tal com estipulava l’ONU des de l’època colonial 
espanyola. El resultat d’aquestes mobilitzacions va ser la detenció de més de 
400 persones, 70 de les quals encara les podem trobar en els llistats de 
desaparegudes. Entre les detinguts hi havien 17 dones i dins d’aquestes ja 
trobem Aminetu Haidar, que fins el 19 de juny de 1991, estaria entre les 
persones desaparegudes, patint tot tipus de vexacions i al llarg d’aquest quasi 
4 anys, va estar tancada en un espai molt reduït, amb els ulls tapats, 
completament aïllada del món exterior, fins el punt que la seva família 
desconeixia si ni tan sols estava viva. A partir d’aquí, Aminetu Haidar, es va 
comprometre encara més en la defensa dels Drets Humans i va fer tot el que 
estava al seu abast per donar a conèixer la situació de la seva terra, denunciant 
les atrocitats que patien els sahrauís de tota mena, ja fossin nenes o nenes, 
homes, dones o ancians i ancianes. Va fer tot que va poder per entrar en 
contacte amb organitzacions internacionals en defensa dels drets humans, 
participant en reunions i trobades, favorables a la defensa dels drets humans. 
Per tal de contrarestar la seva activitat, el Regne del Marroc, li va confiscar el 
seu passaport, tot i així, Aminetu Haidar, no va aturar la seva activitat en 
defensa dels drets humans, participant de diferents col·lectius:  
 
- Va formar part del Comitè de Coordinació de les Víctimes de 
  Desaparicions Forçades al Sàhara Occidental (1994) 
- Del Comitè Preparatori de Desapareguts Sahrauís (2002) 
- Del Comitè per l’Alliberament d’Ali Salem Tamek i de tots el 
  Presoners Sahrauís (2003) 
 
 


