
Casa Àsia, institució de diplomàcia pública integrada pel Ministeri d'Afers
Exteriors, Unió Europea i Cooperació, la Generalitat de Catalunya, i els
Ajuntaments de Barcelona i Madrid, va ser creada el 2001 amb l'objectiu de
promoure el coneixement, el diàleg i les relacions entre la regió d'Àsia-Pacífic i
Espanya, particularment entre les seves respectives societats civils.

Amb aquesta finalitat va instituir el Premi Casa Àsia el 2004. Es pretenia així
reconèixer i difondre la tasca d’entitats, tant públiques com privades, i individus
que hagin destacat en els seus respectius àmbits d'activitat a l’Àsia i el Pacífic o
en el foment de les relacions d'Espanya amb els països d'aquesta regió.



Casa Àsia convoca els Premis Casa Àsia 2023 segons les següents

BASES:

1. Els premis es concedeixen anualment i s'atorguen a aquelles persones físiques o jurídiques, tant públiques
com privades, que hagin destacat per la seva tasca en els terrenys econòmic, social, educatiu, cultural o en
cooperació al desenvolupament, afavorint la dignitat i els drets humans a la regió d’Àsia-Pacífic, i/o contribueixin
o hagin contribuït a promoure el coneixement, el diàleg i les relacions entre Espanya i la regió Àsia-Pacífic.
S'atorgaran premis en les següents quatre categories:

- Economia i Empresa: candidatures que hagin contribuït de forma substancial al desenvolupament de les
relacions entre Espanya i Àsia en l'àmbit de l'economia, el turisme o les relacions comercials i d'inversió.

- Educació i Ciència: candidatures que destaquin per la seva aportació significativa en l'àmbit de la investigació i
l'estudi d'Àsia o d'algun dels països que la componen.

- Cultura i Societat: candidatures que presentin propostes artístiques en totes les seves formes (arts visuals,
cinema, literatura, música) o candidatures centrades en l'anàlisi sociopolític de la complexitat asiàtica.

- Diversitat i Desenvolupament sostenible: candidatures amb un impacte social destacable en l'àmbit del diàleg
intercultural, la construcció d'una societat diversa i inclusiva, la igualtat de gènere, o qualsevol altre àmbit
d'acció relacionat amb els 17 objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

2. Qualsevol persona o entitat pot presentar candidatures als premis en cadascuna de les quatre categories. La
candidatura haurà d'exposar els mèrits de la persona o entitat proposada en un formuari que pot ser
descarregat des de la web de Casa Àsia. Les auto nominacions, incloent les nominacions d'una organització o
direcció d'una organització a la qual pertany el nominat, no seran considerades. En aquells casos en què es
consideri apropiat, Casa Àsia es reservarà el dret a reassignar candidatures en una categoria diferent a la
inicialment proposada.

3. Els candidats podran ser persones físiques o jurídiques, que siguin procedents preferiblement d'Espanya o
d'algun país de la regió d’Àsia-Pacífic.

4. El premi consistirà en 2.000 euros per categoria, que es lliuraran en la cerimònia de lliurament de premis.
Casa Àsia organitzarà, a més, activitats paral·leles amb l'objectiu de difondre la tasca i mèrits dels premiats.

5. El jurat estarà format pel director general de Casa Àsia, com a President, i per 8 experts (2 per cada
categoria). Actuaran de secretaris del jurat el director d'Economia i Empresa de Casa Àsia, per a la categoria
d'Economia i Empresa, el director de Política, Societat i Educació, per a la categoria d'Educació i Ciència, la
directora de Cultura i Exposicions, per a la categoria de Cultura i Societat, i la Responsable del Programa
Diversitat i Interculturalitat, per a la categoria de Diversitat i Desenvolupament sostenible. Les deliberacions del
jurat són secretes. Els seus membres actuaran amb rigor i equanimitat. El vot és indelegable, i també es podrà
emetre en línea. En aquest cas s'haurà de lliurar el dia anterior al fixat per a la reunió de jurat, via correu
electrònic dirigit al seu President. El vot s'atorgarà en una sola votació i per majoria dels vots emesos. Els
secretaris d'el jurat votaran únicament en les seves respectives categories. En cas d'empat decidirà el vot de
President de Jurat.

6. La data límit per a la presentació de candidatures serà el 9 de desembre de 2022.

7. La participació als Premis implica l'acceptació de les presents bases i de la política de privacitat de Casa Àsia.

8. Les candidatures hauran d'enviar a través del formulari online disponible al web de Casa Àsia o per correu
electrònic (incloent-hi la informació requerida a l'esmentat formulari) a la següent adreça:
premioscasaasia@casaasia.es.

9. El lliurament del Premi Casa Àsia es realitzarà en un acte organitzat per la institució el 2023.
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