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Lliuren el
Memorial Vidal i
Llecha a Reus

 Es premia la tasca de Sabino Ormazabal i
l'organització Proactiva Open Arms



J.G.-I.M./REUSDIGITAL - REUS

L'activista  basc,  Sabino  Ormazabal,  i
l'organització Proactiva Open Arms van rebre
ahir  el  Memorial  per  la  Pau  Josep  Vidal
Llecha en el marc d'un acte celebrat al Centre
de Lectura de Reus.

El guardó el lliuren conjuntament el Centre

El Memorial es va lliurar ahir en un acte al Centre de Lectura de Reus Foto: I.
MARTÍNEZ.
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de Lectura i l'Associació Josep Vidal Llecha.
Sabino Ormazabal  Elola va rebre el  guardó
pel  valor  de  defensar  la  no-violència  i
intentar  obrir  camins de solució  pacífica  al
conflicte  basc  i  l'Associació  Proa (Proactiva
Open  Arms),  pel  seu  treball  per  salvar  les
vides dels refugiats al mar Mediterrani.

“Defensem el dret a la vida”, va explicar Teo
Pallarès, cap de comunicació de Proa, durant
la  presentació  dels  guardonats.  Pallarès  va
remarcar  que el  flux migratori  cada cop és
més  gran  i  “els  estats  continuen  passius
davant  d'aquesta  situació”.  L'organització
Proactiva  Open  Arms  també  promou  la
sensibilització amb xerrades i la presència a
les escoles.

Per la seva part, Sabino Ormazabal va estar
11  anys  a  la  presó  per  la  defensa  de  la
no-violència  al  País  Basc.  L'activista  va
assegurar  que  la  solució  definitiva  en  el
conflicte basc està en el  diàleg i  “els gestos
col·lectius”.  Ormazabal  considera  que  avui
dia “hi  ha lectures de l'A a  la  Z”  davant  la
situació  del  País  Basc.  “Tothom  s'ha
d'incloure dins del mateix procés, i treballar
des  de  les  dues  bandes”,  va  expressar
Ormazabal.

Vidal i Llecha, un
pacifista convençut
El 9 d'abril de 1983 moria a Nova York
Josep  Vidal  i  Llecha,  professor
universitari, jutge durant la Guerra Civil
espanyola  i  pacifista.  En  conèixer  la
notícia, dos dels pioners del moviment
d'objecció de consciència, Pepe Beunza
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i Lluís Pastrana, van proposar a la vídua
de Vidal i  Llecha la convocatòria d'uns
premis  anuals  que  reconeguessin
iniciatives a favor de la pau, l'ecologia i
el  desarmament.  Aquesta  va  ser  la
llavor de l'Associació Vidal i Llecha, que
des de fa 32 edicions lliura el Memorial
el primer divendres del mes d'octubre.
Els premiats reben una premi econòmic
i  una  litografia  de  Maties  Palau.  El
primer premiat va ser Arcadi Oliveres,
el 1985.
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