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4 de juny de 2010 

Sopar de lliurament del XVI Premi Ones Mediterrània 

El Premi Ones Mediterrània convoca i guardona projectes i trajectòries de 

persones o col·lectius que destaquen en la conservació, la defensa, el 

coneixement del medi ambient i la cultura solidària. Atorgat per un jurat 

qualificat i independent, aquest certamen estableix dues distincions: els 

reconeixements i els homenatges, nacionals i internacionals. El seu lliurament 

reuneix des de fa 16 anys a Tarragona a representants socials i polítics del país 

i de tot el món, així com amics i amigues de Mediterrània, CIE. 

Opten als reconeixements totes aquelles persones, col·lectius, entitats, 

empreses o institucions que, per iniciativa pròpia, a proposta d'altres o bé pel 

seguiment i valoració que realitza Mediterrània, poden ser distingits per la seva 

trajectòria en benefici i millora del medi ambient, la solidaritat, drets humans i 

desenvolupament social. 

El lliurament dels premis serà la nit del 4 de juny amb motiu del dia mundial del 

medi ambient, al Teatre Auditori de Salou i en el transcurs d'un sopar. Aquesta 

ubicació, serà l'escenari on es lliuraran els guardons als reconeguts de la XVI 

edició del Premis Ones, així com el premi al guanyador del 9 Mediterranian 

Honorífic Award. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reconeixement Ones Mediterrània Aplicació de Tecnologies Netes 

atorgada entre altres mèrits per denunciar des del 1987 els sistemes energètics 

insostenibles tant a nivell ecològic, com econòmic, social i cultural, basats en 

fonts d'energies brutes i no renovables.  Després de l'accident a la central 

nuclear de Txernòbil i  d’haver organitzat la I Conferència Catalana per un Futur 

Sense Nuclears  ja fa 23 anys, aquest grup va impulsar la creació d'una Xarxa 

Catalana per un Futur Sense Nuclears i realitza  campanyes reivindicatives 

adreçades a promoure la substitució complerta de l’energia nuclear i dels 

combustibles fòssils per les fons d’energies renovables, creient que el 

subministrament d’energies netes es essencial per una forma d’economia 

sostenible. 
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