XXXVI Memorial per la Pau

Josep i Liesel Vidal

2020

El Centre de Lectura de Reus i l'Associació
Josep Vidal i Llecha convoquen el XXXVI
Memorial per la Pau Josep i Liesel Vidal 2020.
Aquest premi té la finalitat de donar suport a
persones, grups, campanyes o investigacions
dedicades a la defensa i al foment de la pau,
el desarmament i l'ecologia.

Bases de la convocatòria
1. La convocatòria és anual
2. El Memorial es concedirà a: Persones amb una actitud de vida dedicada
a la defensa i al foment de la pau, el desarmament, l'ecologia i la fraternitat
universal. Grups, campanyes, treballs d'investigació o d'actuació concreta
dirigits vers aquests mateixos objectius.
3. El Memorial no es concedirà a títol pòstum.
4. La candidatura, tant si es refereix a una persona física com jurídica,
caldrà que sigui presentada per altri.
5. Totes les propostes cal que presentin:
a) Model de sol·licitud emplenat.
b) Declaració, de qui presenta la candidatura, confirmant la veracitat de la
informació aportada.
c) Es pot adjuntar, si es creu oportú, documentació complementària sobre
la persona o entitat proposada. També es poden adjuntar adhesions o
suports d'altres persones o entitats a favor de la candidatura.
6. La dotació econòmica del premi podrà ser repartida entre diverses
persones o grups, si així es creu convenient.
7. La concessió correspondrà a un comitè constituït pels membres del
Consell de l'AJVLL, membres del Consell Directiu del CdL, vuit persones
designades anualment i els dos darrers guardonats amb el Memorial.
8. El Comitè de Concessió serà presidit pel president del Centre de Lectura o
la persona que ell delegui. La concessió del premi es farà per acord majoritari.
9. Les propostes per l'atorgament del Memorial s'han de transmetre a
través del web del Memorial (www.memorialpau.org), on hi ha els impresos
de presentació amb les dades que cal aportar segons aquestes bases.
10. Les propostes per l'atorgament del Memorial també es poden fer
arribar en paper al Centre de Lectura, (carrer Major, 15, 43201 Reus).
11. El termini de presentació de les propostes del Memorial serà fins al dia
15 de juliol de 2020.
12. La dotació econòmica del Memorial és acordada anualment.
13. Els guardonats hauran de formar part del jurat de concessió d'aquest
premi en les dues edicions següents.

Objectius del Memorial
Fer conèixer la persona de Josep Vidal i Llecha i la trajectòria de la
seva vida en defensa de la pau i de la fraternitat universal.
Promoure tota mena d'iniciatives a favor de la pau i el desarmament,
en el marc del respecte als drets de les persones i dels pobles.
Potenciar tota mena d'iniciatives de persones i grups que treballin en
aquesta línia, especialment pel que fa al desarmament, la
noviolència i l'ecologia.
Organitzar i concedir anualment el Memorial Josep i Liesel Vidal
amb una dotació econòmica.

Josep Vidal i Llecha va néixer a Reus el 2 de desembre de 1907.
Es llicencià en dret a la Universitat de Barcelona l'any 1929 i es
doctorà en Dret Internacional a Madrid el 1931. Del 1934 a
1939 treballà a la Comissaria General d'Ordre Públic de la
Generalitat, on el nomenaren Magistrat d'Audiència i Jutge.
Fou dels darrers magistrats que, a finals de gener del 1939,
abandonaren el Palau de Justícia camí de França. Indocumentat,
l'exili dels primers anys esdevingué un pelegrinatge constant per
diverses ciutats, on no podia treballar per manca de certificat
de residència, document que, per altra banda, no podia adquirir
per manca de treball. Amb tot, aprofità aquests anys per
estudiar, llegir, reflexionar i escriure.
Amb l'ocupació nazi de França marxà cap a Mèxic, on hagué de
treballar en diversos oficis per guanyar-se la vida. Durant
l'agost del 1946 viatjà a Pennsilvània i connectà amb la Quaker
Pendle Hill, institució dedicada a l'experimentació i estudi
socioreligiós. El 1947 es casà amb Liesel Berlin tot quedant-se
a viure als EUA. Després de treballar com a peó en una fàbrica
de porcellana a New Jersey, va integrar-se l'any 1948 a una
universitat estatal de Michigan com a professor de llengua i
literatura espanyola i francesa. Més tard aprofità un any
d'excedència per a diplomar-se a la Sorbona.
Des de 1960 ensenyà durant tres anys a la Universitat Estatal
d'Indiana i a la de Pennsilvània. El 1963 va iniciar la seva tasca
docent a la Universitat de Towson (Maryland), activitat que
mantingué fins a la jubilació, el 1977. L'ensenyament li agradava
molt; com ell deia, a través de la docència "podia ajudar els
joves a veure el món d'una altra manera". Tractà de cercar la
veritat dels fets històrics, fossin aquests positius o negatius i fos
quin fos el governant. Constantment va transmetre als alumnes
la seva fe en la pau universal i en la justícia.
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Fou dels darrers magistrats que, a finals de gener del 1939,
abandonaren el Palau de Justícia camí de França. Indocumentat,
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Memorials concedits
1985

Arcadi Oliveres

1994

Casal Intercultural
"Samba Kubally"

1986

Àngel Colom

1987

Francesc Xammar

1995

Col·lectiu d'insubmisos
presos

1988

Vicenç Fisas

Marie Laffranque

Brigadas internacionales de Paz

1996
1997
1998

1989

Teresa Perpiñà i Carles
Jodra

1999

Joan Carrero Saralegui

1991

Vicenç Ferrer

2000

1992

Ex aequo

Associación Pro
Búsqueda de Niños y
Niñas Desaparecidos
El Salvador

2001

Elkarri

2002

Ex aequo

1990

"Coordinadora de
Vídues de Guatemala”
Rosalina Tuyuc
Coral "Primavera per
la Pau"

1993

Women’s Lobby
"Center for Women
War Victims"- Zagreb

Jaume Valls i Piulats
Seminari d'Educació per
la Pau del Tarragonès

Isabel Correig i Blanchar
Joan Llort i Badies

2003

Forces de Pau
Noviolentes

2004

Fundació FICAT

2010

Setmanari Directa

2005

Ex aequo

2011

Ramon Bosch i Puig

Moviment de
Solidaritat
Internacional

2012

Ex aequo
Centre Pastoral
d'Acollida al Pres i
al Necessitat

Coalició de Dones per
la Pau

Poble de Lakabe

2006

Maria Monteagudo
Robledo

2013

Itziar González Virós

2007

Al-Mesalla Center

2014

Aminatou Haidar

2008

Ruta Pacífica de las
Mujeres - Colòmbia

2015

2009

Observatoris
Ciutadans
Municipals

Ex aequo
Associació Social
Andròmines
Xarxa pel
Decreixement

2016 Ex aequo

2017 Ex aequo

Sabino Ormazabal Elola,

Arxivers sense Fronteres,

pel valor i el coratge
de defensar la
noviolència durant
tants anys pagant un
preu molt alt.

Open Arms,

per continuar amb
la tasca de salvar
vides al mar
Mediterrani.

que coopera
amb les
institucions i
entitats que tenen el seu
patrimoni documental en perill i
per la recuperació de la memòria
històrica.

Campanya
Banca Armada,
que denuncia les
inversions de les
entitats financeres
en la indústria
militar.

2018

2019 Ex aequo

Josep Lluís Trapero Álvarez

Sindicato
Andaluz de
Trabajadores,

Major dels Mossos d’Esquadra,

és un referent
des de fa 40 anys, per les seves
lluites no violentes que l’han
convertit en el sindicat més
represaliat d’Europa.

Nasrin Sotoudeh,
per la seva actuació exemplar,
intel·ligent i pacificadora el 20 de
setembre de 2017 i dies
successius.

és una advocada
iraniana defensora
dels drets humans,
especialment de
dones i d’infants.

Aquest any 2020, el Memorial és dotat amb 8.000 euros.
L'acte de concessió se celebrarà el divendres dia 2 d'octubre,
a dos quarts de vuit del vespre al Centre de Lectura de Reus.

Comitè de Concessió
• Ajuntament de Reus
• Jordi Agràs Estalella
• Lluís Miquel Pérez Segura
• Josep M. Balañà Cabrito
• Joan Ballester Grau
• Joaquim Besora Agrelo
• Josep Fàbregas Roig
• Ricard Foraster Adserà
• Mercè Folch Fontana
• Ignasi Olivé Costas
• Mariona Andreu Domingo
• Agustí Llauradó Fortuny
• Joan Rueda Sanllehi

• Pepe Beúnza Vázquez
• Carme Batalla Calderon
• Santiago Camós Costa
• Ma del Pilar Guijosa Alloza
• Montserrat Massana del Castillo
• Maria Morillo Berengeno
• Martí Olivella Solé
• Lluís Pastrana Icart
• Nasrin Sotoudeh (Memorial 2019)
• Sindicato Andaluz de Trabajadores
(Memorial 2019)

Ho organitzen:

Coorganitza:

Associació
“Josep Vidal i Llecha”

Amb la col·laboració de:

Memorial 2020
Aquest 2020 i 2021 s'escau el centenari del naixement de l'artista
Matias Palau Ferré (1921-2000) i els vint anys del seu comiat, que
fou amic del matrimoni Josep i Liesel Vidal motiu pel qual realitzà
el dibuix que es fa servir com emblema de l'Associació Josep Vidal
Llecha i del Memorial per la Pau Josep i Liesel Vidal. El Centre de
Lectura acollirà, a la sala Fortuny, una exposició commemorativa de
l'artista montblanquí.
Centre de Lectura, C. Major 15, 43201 Reus, tel. 977 773112
www.memorialpau.org
vidalllecha@centrelectura.cat

