
 

 
Resolució per la qual es nomenen els membres del Jurat de la setena 
convocatòria del “Concurs Hip-Hop per la Pau” (2022-2023) 
 
 
Antecedents de fet 
 
1. L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), d’acord amb l’article 1.2 de la 
Llei 14/2007, del 5 de desembre, és una entitat de recerca, divulgació i acció, les 
finalitats de la qual són promoure la cultura de pau en la societat de Catalunya i 
en l’àmbit internacional, i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de 
pau al món.  
 
2. La Resolució EXI/1935/2019, de 9 de juliol, per la qual es dona publicitat a un 
acord de la Junta de Govern de l'ICIP mitjançant el qual s'aproven les bases 
reguladores del concurs Hip-hop per la Pau.  
 
3. Resolució XGO/2799/2022, de 15 de setembre, que dona publicitat a l'Acord 
del president de l'Institut Català Internacional per la Pau pel qual s'obre la 
convocatòria de la setena edició del Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau per al 
curs 2022-2023 (DOGC núm. 8758 de 22.9.2022). 
 
 
Fonament de dret 
 
Únic.- La base 13a de les bases reguladores (Resolució EXI/1935/2019, de 9 de 
juliol) estableix que el jurat d'aquest concurs es nomenarà per resolució de la 
presidència de l’ICIP i estarà format per:  
 
“Un membre de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau. 
Una persona representant del Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
Una persona representant de la l'Agència Catalana de la Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. 
Una persona representant de l'Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament. 
Una persona experta de l'àmbit de la música i/o de la cultura hip-hop. 
Altres persones designades pel president de l'ICIP amb experiència en l'àmbit de 
la construcció de pau, del hip-hop, de la docència i/o l'educació o el treball social. 
També hi assistiran fins a dos tècnics de l'Institut Català Internacional per la Pau 
amb dret a veu però sense vot. Un d'ells exercirà de secretari de l'òrgan 
col·legiat”. 
 
 
És per això que, 
 
 
 



 

 
 
RESOLC: 
 
1. Nomenar membres del jurat de la 7a convocatòria del concurs Hip-Hop per la 
Pau (2022-2023) a les persones següents: 
 
 Sra. Carme Colomina Saló, membre de la Junta de Govern de l’ICIP, que 

actuarà com a presidenta del Jurat; 
 Sr. Antoni López i Ballesteros, representant del Departament d'Educació 

de la Generalitat de Catalunya, com a vocal; 
 Sra. Thais Nieto i Soto, representant de l'Agència Catalana de la Joventut 

de la Generalitat de Catalunya, com a vocal; 
 Sra. Mireia Porta i González, representant de l’Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament, com a vocal; 
 Sra. Raquel Delgado i Ruiz, experta en l'àmbit de la música i de la cultura 

Hip-hop, com a vocal; 
 Sra. Isabel Ribera i Domene, experta en l'àmbit de la docència, com a 

vocal; 
 
Així mateix, assistiran amb dret a veu però sense vot, els dos tècnics de l’ICIP 
següents: 
 
 Sra. Sabina Puig i Cartes, tècnica de l’ICIP; 
 Sr. Jordi Cugat i Pujol, jurista de l’ICIP, que actuarà com a secretari del 

Jurat.  
 
2. Publicar aquesta resolució al tauler i al web de l’Institut Català Internacional 
per la Pau. 
 
3. Notificar la Resolució a les persones interessades. 
 
 
Barcelona,  
 
 
 
 
 
Xavier Masllorens i Escubós  
President 
ICIP 
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