Nota de premsa
Barcelona, 3 de desembre de 2009

Jordi Hereu presideix el lliurament de
les Medalles d’Honor de la Ciutat
• Amb aquestes medalles, l’Ajuntament reconeix a 25 persones i
entitats que han contribuït al desenvolupament d’una
consciència ciutadana i cívica, així com dels seus valors i
virtuts. La ciutat ret homenatge a l’empenta i generositat de la
societat civil
Dijous, 3 de desembre, a les 18:30 hores, al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona, l’alcalde Jordi Hereu presideix el lliurament de les Medalles d’Honor de la
Ciutat. En total són vint-i-cinc persones i entitats premiades amb aquest guardó que
vol reconèixer l’empenta i la generositat de la societat civil.
Es tracta de persones i entitats pertanyents a àmbits i mons diferents: l’educació, la
cultura, l’esport, l’assistència social, l’associacionisme, el moviment veïnal i el comerç.
D’aquestes medalles, 20 estan proposades per cada un dels districtes de la ciutat (2
per districte), mentre que 5 medalles s’atorguen a proposta del Consell Plenari, en
l’àmbit de la ciutat.

Guardonats com a iniciativa del Consell Plenari
-PERE CATALÀ ROCA, a títol pòstum, per tota una vida dedicada a la investigació
històrica i a l’estudi i la difusió de la cultura popular catalana, amb el suport d’una
destacada tasca com a fotògraf
-ENRIQUE LACALLE COLL, per la seva trajectòria emprenedora i la seva contribució
a l’impuls de l’economia barcelonina, particularment a través de fires i els salons
comercials
-ERMENGOL PASSOLA I BADIA, a títol pòstum, per la seva prominent contribució al
desenvolupament de la cultura i la consciència nacional catalanes com a activista,
empresari i mecenes
-MANEL POUSA I ENGROÑAT, per la seva dedicació, durant més de trenta anys, al
servei dels col·lectius més desfavorits de la ciutat, com a educador de carrer, atenent
joves afectats per situacions de marginalitat i promovent la reinserció de persones
empresonades

-FREDERIC SARDÀ I TÀMARO, pel ferm compromís social assumit al llarg de
la seva trajectòria professional coma promotor musical i emprenedor
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Guardonats com a iniciativa del Consell Plenari
Ciutat Vella:
-ASSOCIACIÓ BARCELONETA ALERTA per la seva tasca al servei de la gent gran
de la Barceloneta, com a gestora del Pla de desenvolupament comunitari d’aquest
col·lectiu
-ESCOLA CINTRA per la seva dedicació a la formació integral de joves en situació de
risc d’exclusió social, amb programes educatius destinats a potenciar l’autoestima, el
creixement personal i la integració social, familiar i laboral de l’alumnat.

Eixample:
-ROBERT COSIALLS ESPAÑOL, per la seva tasca pionera com a preparador esportiu
dels infants i els joves en l’àmbit del futbol base, i per la seva important contribució a la
recuperació de la disciplina autòctona de les bitlles catalanes.

-ESCOLA JOAN MIRÓ, pel seu compromís en l’educació de l’alumnat en els
valors democràtics i de convivència, l’esperit de ciutadania i la responsabilitat
mediambiental.
Sants-Montjuïc:

-BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ, per la tasca solidària desenvolupada al PobleSec a favor de persones i famílies en situació precària, mitjançant programes
d’assistència integral.
-FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS, ENTITATS I COMISSIONS D’HOSTAFRANCS per
la seva capacitat de sumar esforços al servei de la dinamització cultural
d’Hostafrancs, del manteniment de les festes tradicionals del barri i del
desplegament de la vida associativa.
Les Corts:
-COL·LEGI PARE MANYANET per la seva presència durant quaranta-cinc anys
com a institució escolar oberta a totes les famílies de les Corts, continuació
d’una exemplar trajectòria social i educativa al final del segle XIX.
- FUNDACIÓ PERE TARRES per la seva dedicació, al llarg de gairebé vint-i-cinc
anys, al treball educatiu entre la infància i la joventut a través d’activitats de
lleure i de l’acció social.
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Sarrià-Sant Gervasi:
-ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BCN PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
PSÍQUICA pel seu compromís amb el foment de l’esport entre les persones amb
discapacitat intel·lectual,com a via d’integració social i de millora de la qualitat de vida.
-JORDI FARELL i ORPI per la tasca feta des de la presidència de l’Associació de
Comerciants de Sarrià a favor del comerç del barri,i com a protagonista destacat de
l’activitat econòmica del districte durant més de mig segle.

Gràcia:
-ASSOCIACIÓ CATALANA D’INTEGRACIÓ I DESENVOLUPAMENT (acidH)
pels seus quinze anys de dedicació a la millora de la qualitat de vida de les
persones amb intel·ligència límit a través de la seva xarxa de serveis educatius,
laborals,residencials i d’atenció psicològica.
-SALVADOR BARRAU I VIÑAS per la tasca social i cultural desenvolupada des
de la presidència de l’Associació de Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca i el seu
compromís amb l’impuls de l’associacionisme.
Horta-Guinardó
-CUSTODIA MORENO RIVERO per la seva llarga trajectòria de lluita i treball a
favor de la millora de les condicions de vida del Carmel, que ha fet d’ella una
figura emblemàtica del moviment veïnal del barri.
-PLATAFORMA SALVEM CAN FARGUES per la ferma tasca cívica
desenvolupada al llarg de gairebé una dècada en defensa de la històrica masia
de Can Fargues i la seva reversió a la ciutat.
Nou Barris
-MARIA ANTÒNIA CANALS I TOLOSA per tota una vida dedicada a
l’ensenyament i a la formació de mestres, i com a fundadora de l’escola Ton i
Guida, una experiència pedagògica renovada sorgida l’any 1962 al barri de
Verdum.
-CLUB D’ATLETISME NOU BARRIS (CANB) per la seva capacitat de servei a
les persones amb mobilitat reduïda o deficiències psíquiques que l’han convertit
en un club de referència en l’àmbit de l’esport adaptat.
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Sant Andreu
-ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE BON PASTOR per la seva contribució
decisiva a la transformació de Bon Pastor, com a impulsora i coordinadora de la
lluita veïnal a favor de la millora de les condicions de vida al barri.
-XAVIER BASIANA VERS per la seva trajectòria com a arquitecte, fotògraf i
activista cultural, desenvolupada en estreta vinculació amb el barri de la Sagrera
i el seu moviment associatiu.
Sant Martí
-MIQUEL FIGUERAS I SEGALÉS pel treball altruista desenvolupat durant més
de tres dècades a favor de les persones discapacitades, des del món associatiu i
les instàncies especialitzades de l’Administració local.
-ANNA GARCIA I CÀNOVAS per la seva dedicació a la promoció social i
cultural de les dones grans a través de la Xarxa de Dones de 50 i Més, i com a
portaveu de les necessitats i interessos d’aquest col·lectiu

