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I

INTRODUCCIÓ

Els Premis Unicef Andorra tenen per objectiu reconèixer i posar en relleu el compromís i els esforços de
persones, institucions, grups de persones o col·lectius que, a través de projectes, iniciatives o
actuacions, contribueixen de manera significativa a canviar la vida dels nens i les nenes més vulnerables,
i avançar en la defensa dels drets recollits en la Convenció sobre els drets de l’infant (1989).
Unicef Andorra concedeix els seus Premis amb caràcter biennal.
II

DESCRIPCIÓ DELS PREMIS UNICEF ANDORRA

En conjunt, els Premis Unicef Andorra estan destinats a posar en relleu la labor cultural, social i humana
feta per persones, equips de treball i institucions en l’àmbit nacional i internacional, relacionada amb el
benestar de la infància i que respongui als valors que promou Unicef.
Es poden concedir a projectes, iniciatives o actuacions que una persona, institució, empresa,
emprenedors socials o grup de persones hagi desenvolupat amb els objectius següents:
•

Conscienciar i mobilitzar la societat sobre la infància i els seus drets.

•

Generar canvis reals en la vida dels infants, ja sigui amb caràcter general (per a tota la infància) o
dirigits a un grup en particular.

•

Aconseguir millores socials en un sentit ampli i donar prioritat a les orientades a la infància i
dirigides a col·lectius menys afavorits o vulnerables.

Es valorarà en particular:
La difusió, la resposta i la mobilització ciutadana aconseguides, i/o la participació directa d’infants i/o de
joves en la iniciativa.
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Els àmbits d’acció són: salut, educació, supervivència, protecció, medi ambient, participació o els que el
Jurat consideri rellevants.
Les iniciatives innovadores impulsades per nens i/o joves.
PREMI UNICEF ANDORRA MANELA MORA
Com a homenatge permanent a qui va fundar el Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef, que va ser
durant nombrosos anys presidenta de l’Unicef, i com a presidenta honorífica fins el 2018, es pot concedir
aquest premi a persones amb una trajectòria vital i professional que destaquen per la seva dedicació
constant i perllongada en l’avenç en els drets de la infància, ja sigui a través de l’aposta per projectes i
iniciatives o actuacions concretes, o a través de la incidència política i social.
Més enllà de la seva rellevància pública, la seva manera d’atendre, d’escoltar i de tractar cadascú, Manela
Mora va ser un clar referent sobre com les aportacions individuals poden sumar per al desenvolupament
d’un projecte comú.
Així ho va posar en pràctica al llarg de la seva vida. La Manela va lluitar, des dels diversos càrrecs que ha
ocupat, pels drets humans en general, i pels drets de la infància en particular, des de la teoria i des de la
pràctica.
III

REGLAMENT

Presentació de candidats
Podran presentar una proposta raonada de candidats als Premis Unicef Andorra els membres de la Junta
del Comitè Nacional, el personal adscrit al Comitè Nacional, els socis del Comitè Nacional, organitzacions
no governamentals, universitats, i altres institucions culturals, educatives, esportives, organitzacions
empresarials i, en general, totes les persones que hi estiguin interessades així com les personalitats a qui
Unicef Andorra convidi.
En seran excloses les candidatures presentades per als qui sol·licitin el Premi per a si mateixos o per a les
organitzacions a les quals representin.
No es podran proposar Premis per a persones pertanyents a Unicef, ni per a funcionaris d’Unicef,
ni excàrrecs o voluntaris d’Unicef Andorra.
Les candidatures proposades han d’acreditar, entre els seus mèrits, la transmissió d’una gran
exemplaritat i han de demostrar, de manera fefaent, la transcendència internacional o nacional de la
seva obra. No es prendran en consideració les que no compleixin aquests requisits.
Formalització de candidatures
Les candidatures s’han de presentar mitjançant l’enviament del formulari emplenat, que s’adjunta al
final de la convocatòria, i els annexos que aportin dades rellevants i informació complementària, per
correu electrònic a direccio@unicef.ad, o per correu certificat o postal al domicili social d’Unicef Andorra
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(Prat de la Creu, 59-65, Esc. B, 4a, AD500 Andorra la Vella). Les candidatures que no compleixin els
requisits anteriors no seran admeses.
En tot cas, no es mantindrà correspondència sobre la documentació presentada ni serà retornada.
Termini de presentació
El termini de presentació de candidatures s’obrirà el 14 de desembre del 2020 i finalitzarà el 19 de febrer
del 2021 a les 15 h hora local.
No s’admetran les candidatures presentades fora del termini de presentació establert en aquestes bases.
IV

NORMATIVA PER A LA CONCESSIÓ I ENTREGA

Concessió dels Premis Unicef Andorra
La proposta de concessió de Premis serà aprovada per dos Jurats:
• Un Jurat per als Premis Unicef Andorra, els membres del qual seran designats per la Junta d’Unicef
Andorra o, si escau, per delegació de la Junta, la Mesa, i que aquests hauran d’acceptar. Unicef Andorra
també designarà el secretari d’aquest Jurat.
Estarà constituït per 5 membres: 3 d’ells membres de la Junta del Comitè Nacional (president i
vicepresident i un altre membre escollit) i la resta de membres seran persones representatives de
diversos àmbits de la societat civil andorrana; a les reunions hi podran assistir altres membres d’Unicef
Andorra, tots amb veu i sense vot. La funció dels representants d’Unicef Andorra serà donar resposta a
les preguntes que els membres del Jurat formulin en relació amb els Premis.
Els membres del Jurat rebran individualment, amb caràcter previ a la reunió que decidirà la concessió
dels Premis, la informació sobre les candidatures presentades.
El Jurat serà convocat, oportunament, per celebrar una reunió a la seu d’Unicef Andorra (Prat de la Creu,
59-65, Esc. B, 4a, Andorra la Vella) o per mitjans telemàtics, en què es decidirà la persona o les persones
premiades.
Prèviament a qualsevol deliberació, els integrants triaran, entre ells, un president, que no serà mai cap
dels representants d’Unicef Andorra i, si escau, un secretari si no l’hagués nomenat Unicef Andorra. El
president declararà constituït el Jurat.
A continuació, els membres del Jurat deliberaran i decidiran sobre el/s Premi/s.
Correspon al president del Jurat interpretar aquestes normes, dirigir les deliberacions i, si escau, les
votacions que es produeixin; i al secretari, cursar els acords del Jurat i estendre acta de les sessions.
• Atesa l’excepcionalitat del Premi Manela Mora, presidenta honorífica d’Unicef Andorra, el Jurat
d’aquest Premi estarà integrat pels membres de la Junta d’Unicef Andorra, i tindrà com a secretari el
mateix secretari de la Junta.
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El sistema de votació s’estableix de manera que promogui fins al final l’elecció dels candidats preferits
per la majoria simple dels membres del Jurat; en cas d’empat decidirà el vot del president. A aquest
efecte, el vot haurà de ser expressat sempre en sentit positiu. S’entendrà per majoria simple el fet que
els vots positius siguin superiors als negatius.
El vot no es pot delegar i haurà de ser emès personalment per cadascun dels membres del
Jurat en el moment en què es procedeixi a la votació.
En cadascuna de les votacions que, si escau, se celebrin, només podran participar els qui hagin estat
presents en la deliberació que l’hagués precedit.
El Jurat podrà declarar desert el Premi quan consideri que les candidatures no compleixen els requisits
per a la concessió d’aquest/s Premi/s.
Criteris per a la concessió dels Premis
Encara que compleixin els requisits previstos per a la proposta de Premis en l’apartat anterior, els Premis
no podran ser concedits en favor dels membres de les altes institucions de l’Estat andorrà, dels membres
o alts càrrecs del Govern, dels membres de la Junta del Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef, ni dels
que hagin estat membres del Jurat dels Premis Unicef Andorra en els tres anys anteriors a la proposta.
Tampoc no es podran premiar les persones, les organitzacions o les institucions que hagin estat
premiades amb anterioritat (en les tres edicions anteriors).
És un objectiu d’Unicef Andorra establir una relació més gran i més profunda amb els premiats, per la
qual cosa es valoraran de forma especial les col·laboracions i les iniciatives a llarg termini que suposin
una relació de continuïtat amb Unicef Andorra.
Lliurament dels Premis
El lliurament dels Premis Unicef Andorra estarà presidit per la presidenta d’Unicef Andorra i es durà a
terme, previsiblement, en un acte durant el segon trimestre del 2021 en un lloc per concretar i en el
qual els guardonats hauran d’estar presents. Unicef Andorra podria alterar la data de celebració
d’aquest lliurament de Premis.

Per a més informació:
www.unicef.ad o comunicacio@unicef.ad

Andorra la Vella, desembre de 2020
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FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PREMIS
UNICEF ANDORRA 2019
DADES PERSONA/INSTITUCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA
(*) camps obligatoris
Nom i cognoms/Nom
institució (*)
Càrrec/sector
Correu electrònic (*)
Telèfon (*)
Adreça postal

DADES PERSONA/INSTITUCIÓ CANDIDATA AL PREMI
Nom i cognoms/Nom institució (*)
Càrrec/sector
Adreça electrònica (*)
Pàgina web
Telèfon (*)
Adreça postal
Nom de la iniciativa/projecte
Temàtica principal de la
iniciativa/projecte (*)
Resum de la
iniciativa/projecte (*)
Incloure-hi: data del projecte, objectiu,
desenvolupament i resultats.
(Màxim 1.500 caràcters).

INFORMACIÓ SOBRE LA CANDIDATURA
Annexos que es presenten amb la
candidatura (número,
títol del document/s i
format)
Data de presentació de la candidatura
ENVIAMENT DE LA CANDIDATURA
El formulari, acompanyat dels annexos, s’haurà d’enviar abans del 7 de gener de desembre del 2019 a
les 15 h (hora local) a direccio@unicef.ad i indicar com a assumpte “Premis Unicef Andorra 2019”.
També es podrà enviar per correu certificat o entregar en mà al domicili social (Prat de la Creu, 59-65,
Esc B, 4a, AD500 Andorra la Vella).
ACTE D’ENTREGA DE PREMIS
Es recorda que els candidats premiats hauran d’estar presents en la cerimònia d’entrega dels Premis,
que tindrà lloc, previsiblement, durant el primer trimestre del 2019 a Andorra.
Per a més informació: www.unicef.ad
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