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Cada any, des de 1997, l’Ajuntament distingeix amb les medalles d’honor de
la ciutat vint-i-cinc ciutadans i entitats de Barcelona a proposta del Consell
Plenari —cinc noms— i dels consells de districte —dos per cadascun d’ells.
El guardó, que ve a ser com un recordatori anual de la força i les virtuts de la
societat civil barcelonina, de brillant tradició, reconeix els mèrits d’unes tasques realitzades desinteressadament per aquests homes, dones i institucions
en els àmbits més diversos, però sempre amb el denominador comú de la
vocació de servei a la col·lectivitat.
Són persones i entitats que han dedicat aptituds professionals i personals,
durant molt de temps, a la defensa de col·lectius necessitats d’una atenció
especial, a la preparació dels futurs ciutadans a través de l’educació, a la dinamització cultural de Barcelona i dels seus barris, a la promoció de l’esport i el
conreu de les arts, a la difusió del coneixement, de les virtuts cíviques i dels valors democràtics, a la conservació de la natura, al foment de l’associacionisme i
la millora de les condicions de vida dels veïns, a la preservació de les tradicions
populars, a la projecció econòmica de la ciutat... I tot en trajectòries exemplars
que han deixat una profunda empremta en el seus entorns respectius.
Gràcies als seus esforços, Barcelona esdevé dia a dia una ciutat més humana,
més solidària i progressiva, més creadora d’oportunitats per a tothom. Moltes
felicitats a tots els guardonats en nom de la ciutat i en el meu propi, i endavant
amb els nous reptes i projectes!
JORDI HEREU
Alcalde de Barcelona
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Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva presència destacada en la vida gremial, social
i religiosa de Barcelona al llarg de vuit segles d’història.
CIUTAT

La Medalla d’Honor de Barcelona és una distinció que té per
ﬁnalitat honorar aquells que, amb el seu esforç, han contribuït
al desenvolupament d’una consciència ciutadana i cívica,
així com dels seus valors i virtuts.

•

Anualment, l’Ajuntament pot aprovar la concessió de vint-i-cinc
guardons, dels quals un màxim de cinc s’atorguen a proposta
de la Comissió del Plenari, en l’àmbit de la ciutat, i un màxim
de dos a proposta de cadascun dels districtes.

•

El passat 23 de març de 2007, el Consell Plenari
de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la concessió
de la Medalla d’Honor a les persones i entitats següents:

CONFRARIA DE SANT MARC EVANGELISTA
DE MESTRES SABATERS DE BARCELONA

La Confraria de Sant Marc Evangelista de l’antic Gremi de Mestres Sabaters
de Barcelona, la més antiga de la ciutat, celebra enguany el 805è aniversari de
la seva fundació. La primera referència escrita a la confraria es troba en un
decret ﬁrmat pel bisbe Berenguer el 23 de desembre del 1202, amb el qual
donava llicència per ediﬁcar un altar en honor de sant Marc Evangelista dins
del Sepulcre de la Seu de Barcelona. Des d’aleshores, la seva presència a la Catedral va ser constant, amb contribucions a la construcció de capelles i donacions de retaules, pintures i peces litúrgiques i d’orfebreria religiosa. Des de ﬁnal
del segle XV, el claustre de la Catedral va acollir el fossar dels mestres sabaters,
al davant de la Sala Capitular, i cada vegada que moria un membre del gremi
es feien repicar les campanes, un costum que va perdurar ﬁns al 1936.
Totes aquestes obres religioses eren ﬁnançades per la caixa almoinal i per
donatius dels confrares. Dels fons d’aquesta caixa també sortien ajudes per
als sabaters malalts i per a les seves vídues i orfes.
La confraria prenia part en totes les solemnitats de la ciutat, com ara la rebuda
dels membres de la reialesa que visitaven Barcelona i les grans processons de
Corpus o Dijous Sant, a les quals assistia encapçalada per la bandera de seda
grana amb el lleó alat. Els seus prohoms van formar part del Consell de Cent
des de la seva constitució, l’any 1265. Juntament amb els altres gremis, va participar activament en la defensa de la ciutat contra els setges.
La confraria i el gremi van tenir la seva seu en un ediﬁci del carrer de la Corríbia
des del segle XVI ﬁns a mitjan segle XIX, quan van desaparèixer els gremis barcelonins amb motiu de les lleis que abolien els privilegis gremials. Actualment té
la seva seu al número 5 de la plaça de Sant Felip Neri, on també hi ha instal·lada
la seva obra cultural, el Museu del Calçat. La façana és la mateixa que la confraria tenia al segle XVI al carrer de la Corríbia, que fou traslladada l’any 1970.
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Medalla d’Honor de Barcelona
Pel lideratge exercit en el món empresarial i econòmic barceloní,
amb una trajectòria deﬁnida pel compromís social i cultural.

Medalla d’Honor de Barcelona
Per la important tasca de defensa de la natura i de foment
de polítiques de desenvolupament sostenible que ha fet durant
els seus més de trenta anys d’existència.

CIUTAT

CIUTAT

CARLES GÜELL DE SENTMENAT

Nascut a Barcelona l’any 1930, Carles Güell de Sentmenat ha estat una de
les ﬁgures més rellevants del món empresarial català de l’últim mig segle. La
seva trajectòria, continuadora d’una llarga i rica tradició familiar —és besnét d’Eusebi Güell i Bacigalupi, mecenes de Gaudí— ha combinat la tasca
professional privada amb una presència constant en la vida social, política i
cultural de Barcelona.
Carles Güell va pertànyer al nucli fundador del Cercle d’Economia, creat l’any
1958 amb l’objectiu de perfeccionar la formació empresarial dels seus socis i
d’analitzar el món des d’una perspectiva global, i que es va destacar pel seu posicionament crític davant del franquisme. Amb el retorn de la democràcia es va
involucrar en la vida política per fundar el Partit de Centre Català amb altres
representants del sector empresarial i professional jove que s’aplegava al voltant
del Cercle d’Economia, de la Jove Cambra o de la Lliga Europea de Cooperació
Econòmica (LECE), entitat de la qual també va ser promotor i president. Va
ser elegit diputat a Corts el juny de 1977, i dos anys més tard, sent president
d’una nova força de centre, regidor de l’Ajuntament de Barcelona.
A més de les activitats esmentades, Carles Güell ha ocupat càrrecs com el
de conseller delegat d’Asland; president de la Junta d’Obres i del Port Autònom de Barcelona; president de l’Asociación Española para el Desarrollo
del Mecenazgo Empresarial; vocal del Consell General del Consorci de les
Drassanes Reials i Museu Marítim o vocal del Patronat de la Fundació Orfeó
Català–Palau de la Música Catalana. Com a vicepresident i president del
Círculo Ecuestre va tenir un paper destacat en la renovació de l’entitat durant
els anys noranta.
Carles Güell és enginyer químic per l’Institut Químic de Sarrià i PADE per
l’IESE. Entre altres distincions, està en possessió de la Clau de la Ciutat de
Barcelona i de la Creu de Sant Jordi (1994).
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DEPANA

La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, Depana, és una organització
cívica i no governamental, sense ànim de lucre, que va ser fundada a Barcelona
l’any 1976 per defensar el patrimoni natural del país des d’una perspectiva globalitzadora dels problemes que afecten les espècies, els ecosistemes i les relacions
de l’ésser humà amb el medi. L’any 1979 va ser declarada d’utilitat pública.
Durant els seus més de trenta anys d’història, Depana ha treballat per posar les bases que permetin que Catalunya es desenvolupi d’una manera més
sostenible, a través d’un millor equilibri en la gestió dels recursos naturals.
Les campanyes i activitats que ha dut a terme, basades sempre en un rigorós
assessorament cientíﬁc, l’han convertit en una associació prestigiosa que encarna el projecte de conservació de la natura més important del país. L’entitat
col·labora amb les administracions locals, autonòmica i estatal, i forma part
de nombroses comissions i juntes d’assesorament d’organismes públics, com
ara el Consell de Protecció de la Natura, les juntes dels parcs naturals, els
consells de caça, pesca i qualitat ambiental, l’Agència Catalana de l’Aigua, el
Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de Barcelona, etc.
La seva tasca es realitza majoritàriament a través de col·laboradors voluntaris
i es ﬁnança amb les aportacions dels 1.800 socis amb què compta avui dia.
El seu òrgan d’expressió és la revista L’Agró Negre, a través de la qual dóna a
conèixer les seves activitats i altres notícies i opinions destacades en temes
ambientals d’interès general.
Depana és membre del CIDN (Consejo Ibérico para la Defensa de la Naturaleza), de la BEE (Oﬁcina Europea del Medi Ambient), d’Eurosite i de la
UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura), organització
amb la qual col·labora en la preparació del IV Congrés Mundial de la Natura
que se celebrarà a Barcelona l’octubre de 2008.
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Medalla d’Honor de Barcelona
Pel conjunt d’una obra creativa de gran ambició innovadora
i la seva contribució fonamental a la promoció i la difusió
de les noves músiques.

Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva tasca d’ajuda a les víctimes de la violència familiar
i l’esforç per sensibilitzar la societat sobre aquesta xacra.

CIUTAT

CIUTAT

JOSEP MARIA MESTRES QUADRENY

Nascut a Manresa l’any 1929, Josep Maria Mestres Quadreny va estudiar
Ciències a la Universitat de Barcelona i composició amb Cristòfor Taltabull.
Pertany a la generació de compositors que a partir dels anys cinquanta del segle passat van explorar nous camins creatius amb els ulls posats en la música
que es feia a Europa, prescindint de la tradició espanyola. El seu llenguatge es
distingeix per la incorporació de noves tècniques tant en la composició com
en l’ús dels instruments. El seu camp d’exploració ha estat molt ampli, tal com
manifesta un catàleg de més de 180 títols destinats a tota mena de formacions
i solistes, i que inclou també música feta amb ordinador. Ha col·laborat amb
artistes plàstics com Miró o Tàpies, ha fet música incidental per a teatre i
cinema i, amb Joan Brossa, diverses obres de teatre musical, ballet i òpera.
Josep Maria Mestres ha dedicat un esforç important a la promoció i la difusió
de la nova música. El 1952 es va integrar al Cercle Manuel de Falla, el 1960
va ser un dels fundadors de Música Oberta al si del Club 49, i vuit anys més
tard va crear el Grup de Compositors Catalans juntament amb Xavier Benguerel, Joaquim Homs, Joan Guinjoan i Josep Soler. Va intervenir també en
la creació del Conjunt Català de Música Contemporània, del Laboratori de
Música Electroacústica Phonos, del Grup Instrumental Català i dels Amics
de la Música de Barcelona. Entre 1977 i 1979 va presidir l’Associació Catalana de Compositors. Actualment és membre de la junta rectora del Consorci
de l’Auditori i de l’Orquestra, i president de la Fundació Phonos.
El 16 de febrer de 2006, en el marc dels actes commemoratius de l’Any Picasso, Mestres Quadreny va presentar a l’Auditori Les démoiselles d’Avignon, obra
composta per ordinador i amb gran protagonisme del metall i la percussió
que expressa la fascinació de l’autor pel famós quadre de l’artista malagueny.
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TAMAIA. ASSOCIACIÓ DE DONES
CONTRA LA VIOLÈNCIA FAMILIAR

L’Associació de Dones contra la Violència Familiar, Tamaia, va néixer l’any 1992
per iniciativa conjunta d’un grup de dones víctimes de la violència familiar i
d’un grup de professionals del treball social, amb l’objectiu de promoure un ajut
especíﬁc i eﬁcaç per a les dones que pateixen violència per part de la parella.
L’associació desenvolupa la seva activitat a través de tres programes. El primer
s’adreça a l’atenció a les víctimes mitjançant dos subprogrames, un d’ells de caràcter individual, del qual es beneﬁcien unes dues-centes dones l’any, i un altre
de grupal i psicosocial, en què participen una quarantena de dones distribuïdes en tres grups de suport. Tots dos són gratuïts per a les participants.
Un segon programa, el de prevenció i participació social, té com a objectiu
donar a conèixer l’entitat i la problemàtica general de la violència familiar incidint en la seva dimensió social i comunitària i en les seves causes i elements
sustentadors.
El tercer programa és el relatiu a la formació de professionals dels diversos
serveis comunitaris perquè puguin detectar les situacions de violència i ajudar
les víctimes. Anualment es beneﬁcien d’aquest assessorament uns cinc-cents
professionals. Dins d’aquesta línia de treball s’insereixen també el Màster
d’Estudis Interdisciplinars sobre Violència Domèstica que s’imparteix conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, i la publicació de
materials com ara la guia metodològica Vincula’t. Materials per treballar amb
dones maltractades, editada per la Diputació de Barcelona.
L’equip professional de Tamaia inclou educadores, treballadores socials, psicòlogues, terapeutes familiars i terapeutes corporals. L’associació rep el suport
de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Institut Català de
la Dona i l’Institut Català de Serveis Socials, juntament amb altres suports
de caràcter puntual.
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Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva contribució al manteniment de la tradició
folklòrica catalana i a la dinamització cultural i social
del barri de la Barceloneta.
CIUTAT VELLA

ASSOCIACIÓ DE GEGANTERS, GRALLERS
I BESTIARI DE LA BARCELONETA

L’Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta va impulsar l’any
1991 la creació d’uns gegants propis del barri. Es van cercar els elements simbòlics que identiﬁcaven la Barceloneta i es van convertir en gegants i gegantons: una peixatera, un pescador i la Torre del Rellotge del moll de Pescadors.
La parella va ser batejada a la festa major d’aquell mateix any amb els noms
de Pep Barceló i Maria la Neta, que en unir-se formen el nom del barri. Dos
capgrossos que representen oﬁcis tradicionals de la Barceloneta completen
el seguici. Es tracta d’un estibador, en Ganxut, i un cuiner, en Ramonet, que
posteriorment van ser convertits en gegants de motxilla. Completen la iconograﬁa de la colla gegantera un capgròs anomenat Barrejat i la Tarasca, presentada durant la inauguració de les festes de la Mercè de l’any 1993, i que és un
membre més del bestiari històric de Barcelona.
El ﬁnançament per a l’elaboració dels gegants es va aconseguir amb la creació de
la ﬁgura del padrí d’honor, que va permetre la participació econòmica de veïns i
comerciants. També hi van participar entitats públiques i privades. La colla es va
adherir a la Coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella.
L’any 1994, els geganters es van consolidar com a Associació de Geganters,
Grallers i Bestiari de la Barceloneta, que té personalitat jurídica pròpia gràcies
al conveni que va ﬁrmar amb l’Ajuntament de Barcelona (districte de Ciutat
Vella) i l’Agrupació de Comerciants.
L’entitat fa difusió del folklore català a la ciutat i anualment visita moltes localitats arreu de Catalunya. Cada tercer diumenge de maig organitza la Trobada de Gegants de la Barceloneta-Port Vell, a més de participar a les trobades
i actes festius que s’organitzen al barri i al districte.
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Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva dilatada tasca en la promoció comercial del Raval,
l’impuls de l’associacionisme i la millora de les condicions
de vida al barri.
CIUTAT VELLA

ENRIC SÀNCHEZ ARIAS

Enric Sànchez Arias, nascut a Marsella (França) el 13 de juny de 1941, ha
desenvolupat una llarga, intensa i fructífera tasca en la promoció comercial
del Raval i en la millora de les condicions de vida del barri, a través d’una gran
quantitat d’entitats fundades per ell mateix o que ha animat personalment.
Entre aquestes entitats cal destacar l’Associació de Veïns i Comerciants del
carrer Nou de la Rambla, l’Associació de Veïns i Comerciants del carrer de la
Guàrdia, Nou Drassanes Comercial o la Federació d’Associacions de Comerç
i Entitats del Raval, Eix Comercial del Raval.
La seva dedicació s’ha centrat en la defensa dels interessos i les necessitats
dels residents i comerciants, i en el foment de l’activitat econòmica i comercial
d’una de les àrees de la ciutat més marcada per la seva realitat social immediata. El seu objectiu ha estat treballar conjuntament amb les diverses entitats de
la zona i amb l’Administració per construir un entorn atractiu i potenciar una
activitat comercial variada i de qualitat. Les iniciatives que ha pres des de les
associacions que ha presidit s’han encaminat en aquest sentit, tenint sempre
en compte el veí, el comerciant i el visitant del barri alhora: accions informatives, assessorament legal i suport a les accions globals de promoció del comerç. Entre les iniciatives més recents cal esmentar especialment el programa
d’assessorament, formació i inclusió en el teixit associatiu dels comerciants
immigrants que ha dut a terme l’Eix Comercial del Raval, i pel qual aquesta
entitat va rebre el Premi Barcelona Associacions.
Enric Sànchez pertany també a la junta de govern de la Fundació Tot Raval,
plataforma de coordinació d’entitats, empreses i particulars que treballa per promocionar el barri i millorar-hi la qualitat de vida, i és representant associatiu del
Consell Ciutadà del Districte de Ciutat Vella i membre del Consell de Ciutat.
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Medalla d’Honor de Barcelona
Pels seus 125 anys de dedicació a l’ensenyament a partir
d’un sistema basat en el rigor intel·lectual, la formació
integral de la persona i la renovació pedagògica.

Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva contribució al foment del comerç de barri a Sant Antoni
i a tot Barcelona, i pel seu compromís de més de dues dècades
amb el moviment veïnal.

EIXAMPLE

EIXAMPLE

COL·LEGI CASP - SAGRAT COR DE JESÚS

El Col·legi Casp-Sagrat Cor de Jesús va obrir les seves portes l’1 d’octubre de
1881, amb un grup inicial de 108 alumnes. L’any passat, doncs, es va commemorar el 125è aniversari de la seva fundació. Va ser creat com a continuació
de dues escoles històriques de la Companyia de Jesús a Barcelona: el Col·legi
de Betlem, fundat l’any 1546, i el de Cordelles, cedit als jesuïtes l’any 1659,
tots dos situats a la Rambla dels Estudis. Aquests centres van existir ﬁns a
l’expulsió de la companyia el 1767. Els esdeveniments de la vida política del
país també van afectar la marxa del nou col·legi, ja que el 1932 es va convertir
en escola municipal arran de la dissolució de la Companyia de Jesús, a la qual
va ser retornat el març de 1939. A partir d’aleshores, el seu nombre d’alumnes
va créixer progressivament, i el col·legi es va ampliar amb la construcció de
noves plantes i la incorporació d’espais dels ediﬁcis adjacents.
L’any 1971 el col·legi va inaugurar l’ensenyament mixt amb la incorporació de
les primeres alumnes. El 1972 començà l’ensenyament de la llengua catalana
i sis anys després, l’ensenyament en català. El curs 1983-84 tota l’escola ja
era mixta. Actualment el col·legi té més de 1.700 alumnes d’ambdós sexes,
distribuïts entre els cicles de primària (concertada), secundària obligatòria
(concertada) i batxillerat (no concertat). Des de la seva fundació, els jesuïtes
de Casp han format prop de 25.000 alumnes, molts dels quals han destacat
en àmbits diversos de la societat catalana.
L’ideari educatiu de l’escola es basa en els valors cristians, el rigor intel·lectual,
la formació integral de la persona i el compromís amb la millora de la societat,
i persegueix una constant renovació pedagògica. El col·legi ofereix les seves
aules tant a les famílies que volen un ensenyament cristià per als seus ﬁlls com
a aquelles partidàries d’altres opcions dins del respecte cap al fet cristià.
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VICENÇ GASCA GRAU

Vicenç Gasca i Grau va néixer al barri de Sant Antoni de Barcelona el 20 de maig
de 1945, al si d’una família de sastres i botiguers, de la qual representa la quarta
generació. Va estudiar als Escolapis de Sant Antoni i al Salesians de Sarrià, on va
aprendre l’oﬁci de mestre sastre, que ha exercit al barri ﬁns al dia d’avui.
Vicenç Gasca ha treballat per defensar un estil de comerç vinculat al seu entorn, convençut que la interrelació entre l’entramat veïnal i el comercial ajuda
a construir el teixit social d’un barri i d’una ciutat. La seva vinculació amb el
moviment veïnal data dels anys vuitanta, quan va començar a col·laborar amb
l’Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni, de la qual avui és vicepresident. Des de la vocalia de botiguers de l’entitat va promoure, juntament amb
altres companys, l’associació Sant Antoni Centre Comercial, de la qual és president i que aglutina més de 1.300 comerciants, incloent-hi els del mercat, els
encants i el mercat dominical.
Com a representant del comerç de Sant Antoni, Vicenç Gasca va ser un dels
impulsors de la Comissió Eixos de Barcelona, creada per impulsar el comerç
de barri, i va promoure la seva vinculació amb el Fòrum Ciutat i Comerç,
òrgan de participació i consulta d’entitats i administracions relacionades amb
el món comercial.
De la Comissió Eixos de Barcelona sorgiria posteriorment la Fundació
Barcelona Comerç, amb l’objectiu de promoure projectes i activitats orientats
al foment del comerç en els ordres econòmic, social i cultural. Des del mes de
maig passat, Vicenç Gasca ocupa la presidència de la fundació.
Vicenç Gasca ha ocupat també càrrecs de responsabilitat al si de les associacions
representatives del seu sector professional: vicepresident de la Societat de Mestres Sastres de Barcelona i del Gremi de Comerç Tèxtil i Sastreria.
El novembre de l’any 2006, va rebre la Medalla d’Honor al Mèrit de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
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Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva tasca en favor de la inserció i l’autonomia
dels afectats per esclerosi múltiple i, en general,
de totes les persones amb algun tipus de discapacitat.

Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva dedicació al moviment associatiu i a la promoció
de la cultura al barri de Font de la Guatlla i pel paper desenvolupat
en l’organització del centre cívic.

SANTS-MONTJUÏC

SANTS-MONTJUÏC

ASSOCIACIÓ CATALANA «LA LLAR»
DE L’AFECTAT D’ESCLEROSI MÚLTIPLE

L’Associació Catalana «La Llar» va ser creada l’any 1992, per decisió dels seus
socis, amb l’objectiu de substituir la delegació catalana de l’Asociación Española de Escleroris Múltiple (AEDEM). Aquest any, per tant, es compleix
el 15è aniversari de la seva fundació.
Des dels seus inicis, l’entitat ha estat gestionada pels mateixos afectats, els
seus familiars i voluntaris. La Llar ofereix als seus associats un ampli ventall
de serveis i prestacions que han anat millorant i diversiﬁcant-se amb el pas
dels anys: informació i orientació sanitàries, assessorament jurídic i laboral,
informació sobre els ajuts de les administracions, tramitació de serveis, grups
d’ajut, suport psicològic, rehabilitació física, logopèdia, medicina tradicional
xinesa, ioga, natació adaptada, tallers de pintura i ceràmica i taller d’informàtica. Tots aquests serveis s’adrecen a la millora o el manteniment de les capacitats físiques de les persones afectades per esclerosi múltiple i a alleugerir els
processos d’ansietat generats per la malaltia, tot en un espai compartit que
faciliti la interrelació i la vida social.
L’associació també organitza visites domiciliàries i activitats lúdiques i culturals, com ara visites a museus, excursions, vacances i sortides de cap de setmana, exposicions de les obres creades als tallers de pintura i ceràmica, dinars de
germanor, calçotades, etc., en les quals participen tant els afectats com els seus
familiars, amics i voluntaris.
Actualment La Llar compta amb més de dos-cents socis. Té la seva seu al
barri d’Hostafrancs de Barcelona, en un local de dos-cents metres quadrats
cedit per la parròquia del Sant Àngel Custodi. Des de l’any 1996 està adherida a l’AEDEM, i el 6 de novembre del 2003 va ser declarada entitat d’utilitat pública. També forma part de la Federació ECOM d’entitats dedicades a
l’atenció de les persones amb discapacitat física.
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LLUÍS MATÉ I SOLÉ

Lluís Maté va néixer el 1948 a Barcelona. La seva vida ha estat sempre vinculada al barri de Font de la Guatlla, una estreta franja urbana situada entre
la Gran Via i el vessant nord-oest de la muntanya de Montjuïc. Va estudiar
comerç al Liceo de San Juan, al carrer Rabí Rubèn, i ja des de molt jove es va
vincular al món associatiu. Es va iniciar en l’escoltisme com a membre dels
Fulards Negres de la Capella Francesa, i posteriorment va passar pels agrupaments Mare de Déu de Lourdes i Puig i Moliner. Aquest període va decidir la
seva trajectòria futura, marcada per la vocació de servei als altres.
A la dècada dels vuitanta es va incorporar a l’Associació de Veïns Font de la
Guatlla-Magòria. Va formar part de la junta de l’associació, primer com a
vocal de seguretat ciutadana i més tard com a tresorer. L’any 1992 en va ser
nomenat president, càrrec que ha mantingut ﬁns ara.
L’any 1994 l’associació de veïns es traslladà al centre de barri del carrer Rabí
Rubèn, actual Centre Cívic Font de la Guatlla, i n’assumí la gestió amb un
ambiciós objectiu: convertir el centre en un punt de trobada dels veïns, de
coneixença mútua i de participació en la vida col·lectiva, més enllà de la tradicional dinàmica estrictament reivindicativa, i completant la realització d’activitats culturals i festives amb una dimensió social i integradora. Aquesta reﬂexió que es va fer al si de l’entitat expressava perfectament el tarannà de Lluís
Maté, persona entranyable, discreta i pacient que en tot moment ha valorat el
diàleg i el consens com a la millor manera de treballar per al barri.
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Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva intensa labor en els camps pedagògic, social, cultural
i de la problemàtica femenina, i pel seu paper en el foment
de la vida associativa de les Corts.

Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva trajectòria com a mestre pastisser, que ha fet del seu
establiment un referent del barri, i pel seu treball en defensa
dels interessos de comerciants i veïns.

LES CORTS

LES CORTS

MARIA VICTÒRIA GARCÍA I GAITERO

Nascuda a Burgos l’any 1940, mestra de professió, Maria Victòria García
va arribar a Barcelona l’any 1959, després d’haver passat la seva infantesa a
Tarragona. Va començar la seva vida laboral com a professora al col·legi Bellaﬁla, al mateix temps que es comprometia en els moviments d’ajuda social
al barri de Pequín de Sant Adrià del Besòs. L’any 1964 s’instal·là a les Corts.
Després d’un període apartada de l’ensenyament, exercí en diverses escoles
de Barcelona ﬁns a arribar al CEIP Seat, on ha treballat els últims vint anys
i on ha rebut diversos guardons per treballs i projectes educatius, entre ells el
Leandre Colomer de la UAB per la Història de Catalunya adaptada als nens
i el Projecte Educatiu per a Primària d’Aldees Infantils SOS, del Ministeri
d’Educació i Ciència.
Involucrada en nombrosos projectes feministes, pedagògics i culturals, Maria
Victòria García ha intervingut activament en la vida social de les Corts, on a
ﬁnals dels vuitanta va promoure l’Associació de Dones del Camp Nou —rebatejada posteriorment com a Associació Elisenda de Montcada— i simultaniejà la seva presidència amb la de l’Associació Dona i Ciutat. És membre del
Consell de Dones del Districte, representant de les Corts al Consell de Dones
de la Ciutat i membre del Consell de Dones de Catalunya de l’Institut Català
de la Dona, càrrecs que l’han portat a intervenir en trobades, congressos i
jornades sobre temàtica femenina d’abast català, espanyol i internacional.
La seva feina al districte inclou moltes altres activitats en els àmbits social i
cultural, canalitzades a través d’organismes com el Consell de la Gent Gran,
el projecte Memòria Històrica, el Club de Lectura o el Banc Solidari. Maria
Victòria García ha compaginat aquesta intensa labor amb la creació poètica,
vocació que l’ha dut també a organitzar recitals poètics i lectures dramatitzades per a grans i petits.
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ENRIC ROVIRA I VALL DE VILARAMÓ

Enric Rovira i Vall de Vilaramó va néixer el 29 d’agost de 1935 al carrer de la
Diputació. Als 14 anys va començar a treballar al Forn del Cel de la Gran Via,
primera ﬁta del que seria un llarg periple per diverses pastisseries de Barcelona
i altres poblacions com a aprenent de l’oﬁci. D’aquesta manera va passar per
Carvi, Foix de Sarrià, Camps de Gràcia, Casanyes, Mora o La Lionesa de
Manresa, entre altres establiments, i va tenir mestres com ara Francesc Casas,
Joan Giner, Antoni Escribà, Lluís Santa Pau o Jaume Sàbat.
L’any 1960, Enric Rovira va obrir a Mataró el seu primer establiment, la Pastisseria Montserrat. Deu anys més tard, amb la seva esposa, Trini Montesinos
(1939-2002), es va traslladar al barri de les Corts de Barcelona, on obriren la
Pastisseria Rovira al carrer de Gelabert. L’any 1971 va néixer el seu únic ﬁll,
Enric, que havia de seguir els passos del seu pare i amb els anys es convertiria
en un prestigiós mestre xocolater.
La Pastisseria Rovira, especialitzada en l’elaboració de pastissos per encàrrec i
amb disseny propi, s’ha convertit en aquests gairebé quaranta anys de vida en
un referent del districte, i juntament amb altres mestres pastissers del barri
col·labora anualment en el disseny del pastís de la festa major.
Enric Rovira va ser fundador de l’Associació de Veïns i Comerciants del carrer
de Gelabert i rodalies, entitat que l’any 2006 va rebre el guardó de Cortsenc
de l’Any per la seva vinculació en l’organització d’actes per al 200è aniversari
de la festa major de les Corts.
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Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva feina formativa, d’acollida i d’ajuda a la integració
en la societat catalana de les dones immigrants
de l’Amèrica Llatina.

Medalla d’Honor de Barcelona
Per la tasca social, cultural i assistencial realitzada al barri de
les Planes durant quaranta anys al capdavant de la parròquia.

SARRIÀ-SANT GERVASI

SARRIÀ-SANT GERVASI

ASOCIACIÓN DE MUJERES LATINAS SIN FRONTERAS

Creada l’any 1990 com a fruit d’una proposta dels mateixos veïns, l’associació
Mujeres Latinas sin Fronteras, amb seu a l’ediﬁci de la Comunitat de Sant
Francesc d’Assís, al barri del Putxet, és un espai de formació i de trobada per a
les dones immigrants de l’Amèrica Llatina. La seva activitat, coordinada per la
senyora Mamen Martí, que es dedica des de fa molts anys a tasques de suport
a les persones mancades de recursos i sense integració, s’estén a diverses parròquies del districte per desig exprés de l’Arxiprestat de Barcelona. D’aquesta
manera, es conﬁgura com una autèntica xarxa d’atenció social.
Els serveis que ofereix són molt diversos, entre altres l’acollida a les nouvingudes per tal de facilitar-los la integració en la societat catalana o l’atenció social
a les dones que s’ofereixen per treballar en el servei domèstic i en tasques de
suport a gent gran, infants i famílies. En l’àmbit de la formació, les seves activitats abracen un espectre molt ampli de matèries, com ara cursos de català,
cursos intensius de formació en servei domèstic, tallers monogràﬁcs de servei
domèstic, tallers d’aprenentatge com a cuidadores de gent gran i tallers de
lectura pràctica i repàs. L’associació, a més, gestiona una borsa de treball de
servei domèstic i atenció personal, i treballa per la sensibilització de la societat
sobre la realitat de la dona llatinoamericana.
Actualment, l’associació està formada per 90 sòcies estables, encara que la seva
acció s’estén a més de 1.500 dones durant tot l’any. Tenen cura del funcionament de l’entitat un grup de 65 voluntàries, coordinades per la responsable. En
aquests moments l’associació organitza una jornada de portes obertes destinada a informar la ciutadania sobre les seves activitats. En aquesta jornada, els
diferents col·lectius ofereixen mostres de la cultura, el folklore i la gastronomia
de cada país.
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PERE GRAU I ANDREU

Mossèn Pere Grau i Andreu va néixer a Pacs del Penedès el 14 d’abril de
1932, en el si d’una família pagesa-ramadera. Va fer tots els estudis sense deixar el treball familiar, ﬁns i tot quan era al seminari. Un cop ordenat sacerdot,
va ser destinat a un barri marginal de Castelldefels i després a altres parròquies d’àrees amb forta problemàtica social. Simultàniament, va estudiar per
a tècnic sanitari en radiologia.
L’any 1967 va ser assignat a la parròquia de la Mare de Déu de la Salut de les
Planes, un barri a cavall dels municipis de Barcelona i Sant Cugat que aleshores estava mancat dels serveis més elementals, on va endegar diferents iniciatives socials i humanitàries. D’aquesta manera, va néixer una escola parroquial
amb guarderia i aules d’EGB; l’esplai i centre d’acollida Ca l’Avi —el primer
centre de la ciutat d’atenció a la gent gran, amb cinc habitacions per acollir
persones necessitades en un ambient familiar—, i el centre juvenil Nostre
Club. Sempre al costat de la gent jove, Pere Grau va iniciar una tuna infantil
i més tard, als soterranis de l’escola, va crear una sala de festes per als joves
que no podien desplaçar-se a Barcelona o Sant Cugat. A principi de l’etapa
democràtica, uns desconeguts van cremar Ca l’Avi, que va ser reconstruït amb
l’ajuda dels veïns.
Pere Grau no ha deixat d’exercir la seva professió sanitària, primer a l’Hospital
de Sant Pau i després a l’Hospital General de Catalunya. La seva preparació
li va servir per impulsar un lloc de socors de la Creu Roja amb ambulància al
costat de l’actual centre cívic l’Elèctric, embrió de l’actual Assemblea Local de
la Creu Roja. Dins d’aquesta institució, Pere Grau va arribar al grau d’oﬁcial
tercer (alferes) i va participar en nombrosos projectes sanitaris i socials; també va intervenir donant cobertura als companys en molts serveis conﬂictius,
entre ells l’assalt al Banc Central de Barcelona, el maig de 1981.
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Medalla d’Honor de Barcelona
Pels seus cinquanta anys organitzant
activitats de cultura i lleure per als infants
i joves graciencs i formant-los en els
valors propis de l’escoltisme.

Medalla d’Honor de Barcelona
Pel seu paper decisiu en la consolidació de les festes de Gràcia
com a president de la Federació Festa Major de Gràcia
durant prop de vint anys.

GRÀCIA

GRÀCIA

AGRUPAMENT ESCOLTA LLUÏSOS DE GRÀCIA

L’Agrupament Escolta Lluïsos de Gràcia va ser creat el 1957 en el marc
d’aquesta prestigiosa organització sociocultural i esportiva gracienca. Es commemora, doncs, el cinquantè aniversari de la seva existència el mateix any en
què l’escoltisme internacional celebra el seu centenari.
L’associació ha format centenars d’infants i joves del barri en els valors propis
de l’ideari escolta: la companyonia, l’esforç i la superació personal, el treball
en equip, el civisme, el respecte a les persones i a l’entorn i la feina ben feta.
L’agrupament, que pertany al moviment Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi
de Catalunya, organitza jocs, tallers, excursions i campaments. A part de les
activitats que es fan tots els dissabtes, anualment també programa sis excursions de cap de setmana, tres dies de campaments per Nadal, quatre per Setmana Santa i entre set i quinze dies a l’estiu.
A través d’aquestes activitats, l’entitat escoltista promou entre els seus membres
l’interès per tot allò que succeeix al seu voltant; el desenvolupament d’una consciència crítica i l’habitud de la col·laboració, la participació i el joc democràtic; el
creixement com a persones solidàries i compromeses amb la pau, la justícia i la
igualtat; la convivència i el respecte envers la diferència cultural des de la defensa
de la llengua, la cultura i la història pròpies; el coneixement de la natura i el foment del consum responsable, i el treball de la dimensió interior de cadascú per
desenvolupar els valors de la pròpia espiritualitat i respectar la dels altres.
Els nens s’agrupen per edats, en cinc unitats: castors/llúdries (6 i 7 anys),
llops/daines (8, 9, 10), ràngers/noies guia (11, 12, 13), pioners/caravel·les
(14, 15, 16) i truk (17 i 18 anys). Cada unitat està sota la responsabilitat d’un
equip de caps que fan la seva tasca de manera voluntària. L’entitat compta
amb noranta escoltes i una trentena de caps.
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ALBERT TORRES I BOSCH

Albert Torres i Bosch va néixer l’11 de febrer de 1950. Vinculat tota la vida al
carrer Camprodon, ha estat president de la Federació Festa Major de Gràcia
durant gairebé dues dècades, ﬁns a la tardor de 2006. Funcionari de professió,
ﬁll d’una altra personalitat emblemàtica del barri, Llibert Torres i Nòria, i impulsor del club de futbol de Gràcia, Albert Torres va ser una peça clau en la
consolidació de la festa major. La millora de la gestió va ser un dels seus principals objectius, i seguint aquesta línia de treball va aconseguir aportar estabilitat econòmica a l’esdeveniment a base de buscar col·laboracions amb diverses
empreses i per mitjà d’acords amb les administracions per aconseguir fonts de
ﬁnançament més segures. Durant el seu mandat es van actualitzar els estatuts
de la Federació i la festa major va ser declarada festa d’interès nacional per la
Generalitat de Catalunya (1997). En la seva última etapa com a president,
Albert Torres va coprotagonitzar el procés de debat sobre les celebracions.
L’abril de 2006, el Districte va reconèixer els mèrits d’Albert Torres amb la
concessió del Premi Vila de Gràcia, en la categoria d’honor individual. Durant la festa major d’aquell any, Torres va rebre l’homenatge del barri en un
emotiu acte de comiat.
La Federació Festa Major de Gràcia és l’entitat que, conjuntament amb el Districte, vetlla per la continuïtat i millora de la celebració. Està constituïda per
totes les associacions i comissions de festes de carrer sense ànim de lucre que es
comprometen a seguir els criteris de l’assemblea. A més dels estatuts, la Federació té un règim intern que deﬁneix el calendari i els trets propis de la festa. Hi ha
també una garantia jurídica, ja que l’Ajuntament de Barcelona, en el seu catàleg
de serveis, deﬁneix la festa major com a competència «pròpia i obligatòria».
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Medalla d’Honor de Barcelona, a títol postum
Per la seva contribució al desenvolupament
cultural, de la vida associativa i de la participació ciutadana
al districte.

Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva intensa activitat en defensa de la integració social
de les persones amb discapacitat física i per promoure
la seva qualitat de vida.

HORTA - GUINARDÓ

HORTA-GUINARDÓ

MONTSERRAT SOLER I CARNICER

Nascuda a Barcelona el 22 d’octubre de 1924, Montserrat Soler i Carnicer
va estudiar Magisteri i va triar l’escola pública com a camp per al seu exercici
professional. La seva primera destinació va ser un poble pròxim a la ciutat de
València, d’on es va traslladar a Moià i posteriorment a l’escola Joan Maragall
de Barcelona, actualment desapareguda. Com a mestra va participar activament en el Moviment de Renovació Pedagògica i va col·laborar amb Marta
Mata en els primers cursos de l’Escola de Mestres Rosa Sensat.
Dona compromesa amb el seu moment històric, va participar en moviments
paciﬁstes europeus i en el moviment veïnal a través de l’Associació de Veïns
Joan Maragall i de les entitats culturals del Guinardó, on residia. Va tenir un
paper destacat en la lluita antifranquista i en activitats de defensa i recuperació de la llengua i la cultura catalanes, i juntament amb el seu marit, Pere, i
amb Jordi Llimona, es va implicar en la UGT i en la fundació del Partit dels
Socialistes de Catalunya.
Arribada l’etapa de la democràcia, va ser escollida vicepresidenta del Districte
d’Horta-Guinardó i consellera de la Dona i de Cultura al districte en els
mandats 1983-1987 i 1987-1991. Entre els anys 1999 i 2003 va tornar a ser
consellera de Cultura.
Sempre preocupada per promoure el diàleg i la participació ciutadana, la seva
activitat al districte es va caracteritzar pel seu suport al treball de les entitats
i pel bon nivell de col·laboració que va establir-hi. D’aquesta etapa de treball
municipal de Montserrat Soler cal destacar la creació dels Premis HortaGuinardó, la Mostra de Teatre, la Trobada de Corals i l’impuls que va donar
a les aules de cultura per a la gent gran, en col·laboració amb la Universitat
Autònoma. Totes aquestes iniciatives i d’altres que va promoure continuen
vigents actualment. L’any 1994 li va ser concedit el Premi Horta-Guinardó a
l’animació sociocultural.
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BENITO JOSÉ DURÁN SÁNCHEZ

Nascut el 22 d’octubre de 1946, Benito José Durán va quedar afectat per ceguesa total a causa d’una malaltia immune l’any 1986. Des d’aleshores ha dut
a terme una intensa activitat per promoure la qualitat de vida i la integració
social de les persones discapacitades com a representat d’aquest col·lectiu en
diversos organismes i amb una constant presència pública en els mitjans de
comunicació, on ha estat entrevistat amb relació a temes de salut, transport
i participació ciutadana. Ell mateix ha estat un exemple d’integració, ja que
durant dotze anys va mantenir la seva activitat laboral prèvia un cop fetes les
adaptacions tècniques necessàries al seu lloc de treball. Des del mateix any en
què va quedar cec i ﬁns al 1994, va ser president de la Comunitat de Propietaris Vista Parc, del barri de Can Baró.
L’any 1989 va ser elegit per primera vegada representant de les persones discapacitades a la Junta Rectora de l’Institut Municipal de Persones amb Disminució de Barcelona (IMPDB), càrrec que va renovar en eleccions posteriors.
En aquesta mateixa institució va ser nomenat president de la Comissió de
Transports l’any 1998. Dos anys més tard es va incorporar com a membre als
consells de participació de persones amb disminució dels districtes municipals d’Horta i Gràcia.
Benito José Durán Sánchez també ha participat en qualitat de col·laborador
a la Federació ECOM, que agrupa unes 125 entitats que treballen per la integració social de les persones afectades per discapacitat física. Des de 1989,
a més, és membre de la junta directiva de la Lliga Reumatològica Catalana, i
l’any 2006 va ser nomenat vicepresident primer de la Confederación Española de Pacientes Reumáticos (CONFEPAR). També ha tingut una presència
destacada en fòrums europeus sobre participació ciutadana i transport. L’any
2002 va ser reconeguda la seva trajectòria personal amb la concessió d’un dels
Premis Horta-Guinardó.
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Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva llarga trajectòria de lluita en favor de la millora
de les condicions de vida al barri de Verdum i la seva dedicació
a la promoció de l’esport.

Medalla d’Honor de Barcelona
Pel seu compromís amb el moviment veïnal i la seva decisiva
contribució a la millora de la qualitat de vida al barri de Porta.

NOU BARRIS

NOU BARRIS

TERESA SALVADOR I SALVADOR

Nascuda a Barcelona el 14 de desembre de 1924, Teresa Salvador ha dedicat
tota la seva vida a la lluita per la millora de les condicions de vida al barri de
Verdum. Membre de la Germandat Apostòlica del Cor de Jesús, des dels anys
cinquanta ha desenvolupat una intensa activitat social al barri, tant des de
l’associació de veïns com al col·legi Luz Casanova, on va ser membre del consell escolar i fundadora del club de bàsquet, mèrit que la Federació Catalana
de Basquetbol li va reconèixer atorgant-li la medalla d’argent de l’entitat.
Com a membre de l’Associació de Veïns de Verdum ha intervingut en nombroses campanyes adreçades a millorar l’habitatge, els serveis públics, els
equipaments i la qualitat general de l’entorn urbà del barri, campanyes que
s’han materialitzat en projectes com ara el cobriment de la ronda de Dalt,
la remodelació del polígon conegut com a Habitatges del Governador —un
important projecte de reforma iniciat el 1992 que ha suposat la construcció
de més de sis-cents habitatges—, la potenciació i diversiﬁcació del transport
públic, la col·locació de semàfors o la instal·lació d’equipaments per a la gent
gran i els nens en situacions de risc. Una de les ﬁtes més rellevants en aquest
darrer àmbit de treball ha estat precisament la construcció d’una residència i
centre de dia per a gent gran al solar del cinema Cristal.
Teresa Salvador també ha dut a terme una labor molt destacada de promoció
de l’esport. En aquest sentit ha impulsat l’obertura del pati del col·legi Luz
Casanova a tots els nens i nenes del barri, ha participat en la dinamització del
bàsquet a l’escola i ha col·laborat activament en totes les gestions adreçades a
aconseguir una pista de bàsquet adequada a les necessitats de la zona. La Generalitat de Catalunya va reconèixer la seva tasca en favor de l’esport popular
amb la creació del Trofeu de Bàsquet Teresa Salvador.
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PEPITA FERRER I MARTÍNEZ

Pepita Ferrer va néixer a Barcelona el 18 de març de 1931. De petita va viure
a l’Eixample i, més tard, a Sant Vicenç dels Horts. L’experiència de la Guerra
Civil la va marcar profundament, ja que va viure de prop els bombardeigs de
la ciutat —el seu avi va morir en un d’ells— i, un cop acabat el conﬂicte, el seu
pare va ser reclòs durant dos anys en un camp de concentració a Montjuïc i
posteriorment va ser víctima de diferents represàlies. Aquests fets, a més de la
repressió exercida per la dictadura envers la cultura catalana, van decantar el
seu compromís social i polític.
Durant els anys cinquanta, aﬁliada al PSUC juntament amb el seu marit, Pepita Ferrer va intervenir activament en la lluita política clandestina. Més tard,
al començament de la dècada dels setanta, es va incorporar al moviment veïnal a través de les associacions del carrer de Viladrosa i de Porta. Va destacar
en la campanya reivindicativa dels semàfors del passeig de Verdum, arran de
la qual va ser nomenada presidenta de l’Associació de Veïns de Porta, càrrec
que va ocupar ﬁns fa quatre anys.
D’entre les reivindicacions veïnals que Pepita Ferrer ha impulsat o canalitzat
des de l’esmentada associació al llarg dels anys, i de les quals han sorgit importants millores per al barri, cal esmentar la construcció de les escoles Sóller (actualment Palma de Mallorca) i Splai; la construcció dels habitatges de Renfe
Meridiana (carrer Manuel Sanchis i Guarner); l’obertura i urbanització de
la plaça Sóller, en un solar destinat inicialment a la construcció de pisos, i la
consecució dels terrenys per al Casal de Gent Gran Casa Nostra.
A principi dels anys setanta, a títol individual, Pepita Ferrer va denunciar
als mitjans de comunicació el tràgic cas de la mort d’uns nens a causa d’una
substància tòxica emprada en la fabricació d’una marca de petards, denúncia
per la qual va rebre un guardó de Ràdio Nacional d’Espanya.
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Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva llarga trajectòria d’activisme social i polític centrat
en la millora de les condicions de vida al Bon Pastor.

Medalla d’Honor de Barcelona
Pels seus 75 anys d’activitat educativa inspirada en
els models pedagògics més avançats, que han fet
del centre el referent escolar de Sant Andreu.

SANT ANDREU

SANT ANDREU

SALVADOR ANGOSTO CALVET

Nascut el 14 d’abril de 1947 al si d’una família resident a les Cases Barates del
Bon Pastor, Salvador Angosto ha dut una vida de gran activisme social i polític centrat en la millora de les condicions de vida del barri i, de manera destacada, al servei dels seus conveïns del polígon de les Cases Barates. Encara en
l’època franquista, va ser president de l’Asociación de Cabezas de Familia, una
entitat que va néixer en el marc de la Llei d’associacions de 1964, i que va ser
precursora de l’actual Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor, de la qual
va ser també president des del 1975 ﬁns al 1980.
L’any 1976, des de l’esmentada associació de veïns, va presentar a l’antic Patronato Municipal de la Vivienda el primer projecte de susbstitució dels habitatges de les Cases Barates, un projecte que no va rebre gaire atenció. Des
d’aquell moment han estat molts els anys de lluita per resoldre un deute de
justícia social que ara s’ha fet realitat amb els primers trasllats de veïns i veïnes
als habitatges de la primera fase de remodelació del polígon.
En el vessant polític, Salvador Angosto ha estat secretari de Política Municipal
del PSC a Sant Andreu i, més tard, primer secretari del PSC a Sant Andreu.
Ha tingut una presència important en l’Administració municipal del districte, des de l’època de Germà Vidal ﬁns a la d’Ernest Maragall, com a conseller
en diverses àrees: Urbanisme, Seguretat, conseller de la Franja del Besòs (Bon
Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella), i també com a vicepresident.
Encara que pintor de professió, Salvador Angosto exerceix actualment a la
Generalitat donant classes de garantia social a joves que han deixat els seus
estudis per facilitar-los trobar una sortida professional i personal. Ha estat
també president de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de les escoles
parroquials del Bon Pastor, i candidat del sindicat Comissions Obreres al seu
comitè d’empresa.
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ESCOLA MUNICIPAL IGNASI IGLÉSIAS

L’escola municipal Ignasi Iglésias va obrir les seves portes el 17 de novembre
de 1931. El seu origen se situa a l’any 1930, quan l’associació Amics d’Ignasi
Iglésias va engegar una campanya de recaptació de fons per aixecar una font
en homenatge al poeta i dramaturg, ﬁll de Sant Andreu, que havia mort dos
anys abans. La recaptació va suposar un gran èxit, per la qual cosa, i tenint en
compte l’aferrissada defensa que Iglésias havia fet de les escoles a l’aire lliure
mentre va ser membre del consistori barceloní, es van destinar els diners a la
compra de la ﬁnca Les Carasses per crear-hi una escola pública.
El centre, que pertanyia al Patronat d’Escoles Municipals, va seguir els principis de les escoles a l’aire lliure i impartia els ensenyaments d’acord amb el model
de l’escola activa. Després de la Guerra Civil, molts mestres van ser depurats,
però l’escola va seguir oberta i els seus professionals van mantenir la ferma
voluntat d’oferir un bon servei al barri. Amb la recuperació de les institucions
democràtiques es va crear la primera direcció col·legiada i el consell escolar.
La intervenció pedagògica de l’escola Ignasi Iglésias es fonamenta en els models d’escola activa, la implantació de les noves tecnologies, l’educació per i
des de la diversitat cultural, el respecte per l’entorn i una visió globalitzadora
de l’educació. El centre ha estat el referent educatiu de Sant Andreu, i per
les seves aules ha passat gran part dels veïns i les veïnes del barri. El prestigi
assolit ha fet que sigui una de les escoles amb més sol·licituds de matriculació.
Destaca també per la seva implicació en la vida del barri i la seva presència en
les festes populars, a les quals du el seu propi gegant.
Actualment hi segueixen estudis uns 225 alumnes d’entre 3 i 12 anys. El centre està integrat per la masia històrica Les Carasses, un ediﬁci d’estil modern
i una nova planta que acull el gimnàs i sala d’actes.
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Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva contribució al creixement de la Formiga Martinenca,
a la diversiﬁcació de les seves actitivats i a la consolidació
de la seva presència al barri.

Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva dedicació a la renovació pedagògica i al desenvolupament
de nous models de gestió escolar com a director de l’Escola Grèvol.

SANT MARTÍ

SANT MARTÍ

GLÒRIA BAÑÓN FÀBREGAS

Glòria Bañón va néixer l’any 1955 al Clot, barri al qual ha estat vinculada
durant tota la vida. Inquieta i molt activa, l’any 1968 es va fer sòcia de la cooperativa de consum llavors anomenada La Hormiga Martinense. En aquesta
entitat hi havia una intensa vida cultural, i Glòria Bañón es va integrar en
un grup de teatre amateur i en un altre de ball. Al llarg dels anys setanta va
començar a participar activament en el món de les festes majors i en la vida
associativa del barri.
La crisi que a ﬁnal d’aquella dècada va fer perillar l’entitat va impulsar un
període de lluites i reivindicacions que va acabar, el 4 de febrer de 1983, amb
la compra de la Formiga Martinenca per part de l’Ajuntament i la ﬁrma d’un
acord de cessió. Pocs anys després es va produir la incorporació de Glòria
Bañón a la gestió de l’entitat —constituïda en societat cooperativa per treballar en l’àmbit de la cultura— com a vocal de la junta. L’any 1990 en va ser
nomenada sotspresidenta, comptable dos anys més tard, i ﬁnalment, el 1999,
n’assolí la presidència.
En tots aquests anys, amb la voluntat de recuperar l’antiga esplendor, la Formiga ha diversiﬁcat les seves activitats i ha potenciat la seva presència en la
vida del barri. Algunes ﬁtes importants han estat l’ampliació dels locals amb la
incorporació de la planta baixa, abans ocupada per la cooperativa de consum,
i la celebració dels actes del centenari, entre març de 2002 i març de 2003. Ha
estat també un objectiu de la presidenta obrir la Formiga a la gent gran i a les
persones discapacitades.
Glòria Bañón ha tingut un interès especial en la promoció del teatre amateur: ha impulsat activitats en centres com l’Antiga del Camp de l’Arpa o la
Cooperativa La Amistad, i ha acollit al si de la Formiga l’Escola d’Actors de
Barcelona i entitats sense local propi, com l’Orfeó Martinenc. És membre de
la Comissió Permanent de Civisme de Barcelona.
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JOAN BAROT OLIVÉ

Joan Barot Olivé va néixer a la Garriga el 23 de març de 1942. Cursà estudis a
l’escola que dirigia el seu pare, Manuel Barot. Portat per la seva vocació, l’educació dels infants, seguí estudis de Magisteri i començà a exercir a la Garriga.
Tres anys més tard es va traslladar a Barcelona i va treballar a l’Escola Pere
Vila. S’uní seguidament al projecte educatiu endegat pel seu pare a l’Acadèmia Sant Lluís del Poblenou, que l’any 1973 es fusionaria amb un altre centre
de llarga tradició al barri, el Col·legi Puríssim Cor de Maria. Va néixer així
l’Escola Grèvol, de la direcció de la qual Joan Barot es feu càrrec amb 30 anys.
Des d’un primer moment va fer efectiva la coeducació i inicià l’ensenyament
del català. L’ideari de l’escola persegueix l’educació integral dels alumnes i la
promoció dels valors de l’humanisme cristià dins del respecte pel pluralisme.
Conscient de la importància de la família en l’educació dels ﬁlls, Joan Barot
impulsà la creació d’una de les primeres associacions de pares de la ciutat.
L’any 1995 va promoure la creació d’una cooperativa educativa mixta que es
va iniciar amb quinze membres i que el curs passat va arribar a tenir 38 professors socis de treball i 415 famílies sòcies de consum.
L’esforç del col·lectiu per la millora de l’Escola Grèvol, ﬁns aleshores repartida
en tres ediﬁcis, dugué a la construcció d’unes noves instal·lacions que es van
inaugurar l’any 1997 al carrer de Provençals. L’ediﬁci, de planta baixa i dos
pisos, s’ampliaria cinc anys més tard amb un tercer pis i una pista esportiva.
Durant aquest temps, Joan Barot ha continuat treballant com a mestre i director de l’escola, i com a president del Consell Rector de la cooperativa. Dins
del seu objectiu de constant innovació pedagògica, ha promogut programes
per millorar el domini de l’anglès i la utilització de les noves tecnologies per
part dels alumnes. La seva tasca ha contribuït a fomentar l’esperit cooperatiu
al Poblenou.
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M E DA L L E S D ’ H O N O R
D E BA RC E LO NA

Relació de persones i entitats guardonades
amb la Medalla d’Honor de Barcelona
en anys anteriors

RELACIÓ DE PERSONES GUARDONADES
AMB LA MEDALLA D’HONOR DE BARCELONA
EN ANYS ANTERIORS

ANY

ANY

Abad i Abad, Francisco ................................................................................................ 2001
Agelet i Gomà, Adela ................................................................................................... 2000
Ainaud de Lasarte, Josep Maria ................................................................................. 2006
Albuixech i Mañas, Salvador ...................................................................................... 2004
Alemany i Esteve, mossèn Joan................................................................................... 2003
Alibek Hermez, Pius .................................................................................................... 2004
Alòs i Martínez, Josep M............................................................................................. 2001
Altisent i Balmàs, Aurora ............................................................................................ 1999
Amat i Parcerisa, Fèlix.................................................................................................. 2005
Andrés i González, José ............................................................................................... 2000
Angelats i Sayols, Joaquima ......................................................................................... 1997
Argemí i d’Abadal, Roser ............................................................................................. 2002
Arias Zimerman, Jaime................................................................................................ 2003
Ausensi, Manuel ........................................................................................................... 2000
Baiget i Masip, Josep..................................................................................................... 1999
Balcells i Segalà, Carme ............................................................................................... 1997
Batlle i Piera, Bonaventura .......................................................................................... 1997
Bazán i Lázaro, Carme ................................................................................................. 2004
Bigordà i Montmany, Josep ......................................................................................... 1998
Blanch i Moya, Francesc .............................................................................................. 2000
Boadas i Ribas, Dolors ................................................................................................. 1997
Boix i Torres, Francesc ................................................................................................. 2003
Bonal i de Falgàs, M. Dolors ....................................................................................... 2000
Borrell i Mas, Francesc ................................................................................................. 1998
Bota i Prat, Josep ........................................................................................................... 1998
Botia i Rodríguez, Josep............................................................................................... 2002
Brengaret i Framis, Antoni .......................................................................................... 2001
Caballé i Abella, Joan.................................................................................................... 1999
Caballer i Tarragó, Francesc ........................................................................................ 2006
Calderó i Calopa, Josep ................................................................................................ 1998
Campo i Tolosana, Manuel ......................................................................................... 1999
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Camps i Pinós, Nicasi .................................................................................................. 2006
Candel i Tortajada, Francesc ....................................................................................... 2004
Cánovas i Lapuente, Alfons......................................................................................... 1998
Carbó i Masllorens, Joaquim....................................................................................... 2001
Carbonell i Barberà, Francesc ..................................................................................... 1997
Carbonell i de Ballester, Jordi ...................................................................................... 2002
Cartañà i Gómez, Anselm ........................................................................................... 1997
Casanellas i Escofet, Maria Josepa ............................................................................. 2006
Casas i Bosch, Josep...................................................................................................... 1998
Casaus i de la Fuente, Nicolau .................................................................................... 1997
Castaño i Reolid, sor Inocencia .................................................................................. 1998
Cervera i Batariu, Joan ................................................................................................. 2005
Claret i Casadessús, Andreu ....................................................................................... 2004
Clement i Sangüesa, Joana .......................................................................................... 2001
Clop i Urpí, Salvador ................................................................................................... 1999
Comellas i Fernández, Marina .................................................................................... 2004
Company i González, Mercè ...................................................................................... 1999
Corachán i Camps, Josep ............................................................................................. 2000
Cortadellas i Baltasar, Salvador .................................................................................. 1997
Datzira i Cervera, Maria .............................................................................................. 2003
Delgado Cruz, Rafael ................................................................................................... 2002
Diez i Quijano, Desideri .............................................................................................. 2000
Escamilla i Gómez, Salvador ...................................................................................... 2003
Espar i Ticó, Josep......................................................................................................... 2001
Espinàs i Xivillé, Josep ................................................................................................. 2006
Espuña i Berga, Gaspar ................................................................................................ 2005
Estrany i Garí, Maria .................................................................................................... 1999
Fàbregas i Canadell, Jordi ............................................................................................ 2006
Faro i Canet, Antonio .................................................................................................. 1999
Farreras i Valentí, Elvira ............................................................................................... 1998
Ferreres i Torre, Teresa ................................................................................................. 2000
Ferreiro Suárez, Juan José “Juanjo”.............................................................................. 2005
Flaqué i Fontanals, Francesc........................................................................................ 2005
Gallinat i Roman, Enriqueta ....................................................................................... 2001
Garcia i Cartanyà, Andreu .......................................................................................... 1998
Garriga i Osca, Teodor................................................................................................. 2000
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ANY

ANY

Giménez i Valentí, Manel (Oncle Manel) ................................................................ 2005
Gimeno i Capilla, Josep ............................................................................................... 2003
González Díaz, Francisco “Paco” ................................................................................ 2005
Gracia i Alconchel, Felicidad ....................................................................................... 2004
Gras i Mateu, Jordi ....................................................................................................... 2002
Heredero i Mayol, Pere ................................................................................................ 2004
Huertas i Claveria, Josep M ........................................................................................ 1997
Ibáñez Calle, M. Eugenia ............................................................................................. 2002
Isart López, Joan B. ...................................................................................................... 2005
Jolis, Agustí i Simó, Maria Antònia ........................................................................... 2001
Jordà i Barreras, Cristòfol ............................................................................................ 1997
Juncadella i Urpinas, Rafael ........................................................................................ 2003
Llimona i Barret, Jordi ................................................................................................. 1999
Llimona i Raimat, Núria ............................................................................................. 2006
Llongueras i Campañà, Miquel .................................................................................. 1999
López Raimundo, Gregorio ........................................................................................ 2001
Macià i Gómez, Antònia ............................................................................................. 1997
Macías i Macías, José .................................................................................................... 1999
Marçal, M. Mercè .......................................................................................................... 1998
Martí i Ambel, Fèlix ..................................................................................................... 2006
Martín Cela, Josep Lluís .............................................................................................. 2005
Martinell i Taxonera, Maria ........................................................................................ 1998
Martínez i Arcos, Manuel............................................................................................ 2003
Martínez de Foix, Josep ............................................................................................... 1997
Martínez i Martínez, Manuel ..................................................................................... 1999
Mas i Canals, Maria ..................................................................................................... 2003
Mateu i Bullich, Jaume “Tortell Poltrona”................................................................. 2002
Meseguer i Bielsa, Mariano ......................................................................................... 2005
Montull i Pujol, Montserrat ........................................................................................ 2005
Mora i Navarro, Dídac ................................................................................................. 1997
Moran i Ocerinjàuregui, Josep .................................................................................... 1998
Moratalla i Martínez, Josep ......................................................................................... 2001
Morros i Canalda, Teresa............................................................................................. 2002
Múrria i Boada, Joan .................................................................................................... 2001
Muñoz i Puerta, Josep .................................................................................................. 2006
Navarro Monteys, Antoni ........................................................................................... 2005

Nogueroles i Casas, Francesc ...................................................................................... 2006
Núñez i González, Miquel .......................................................................................... 1998
Oliveda i Puig, M. Lluïsa ............................................................................................. 1999
Olivella i Valls, Montserrat.......................................................................................... 2001
Oller i Montia, Roser ................................................................................................... 1997
Ordóñez i Bernardo, Marisa ....................................................................................... 2004
Paco i Abadia, Montserrat ........................................................................................... 2006
Padrosa i Cervera, Tomàs ............................................................................................ 2000
Pallarès i Tuset, Antoni ................................................................................................ 2005
Pàmies i Bertran, Teresa............................................................................................... 1997
Pantaleoni i Andreu, Enric .......................................................................................... 2004
Perelló i Picchi, Francesc .............................................................................................. 1997
Pérez i Lambán, Santos................................................................................................ 2006
Pérez i Moreno, Ángel.................................................................................................. 2000
Pérez i Sánchez, Eugeni ............................................................................................... 2002
Petit Jordi ....................................................................................................................... 2002
Piqueras i Carrasco, Mercè .......................................................................................... 2003
Planas i Monclús, Joaquim .......................................................................................... 2000
Porret i Gay, Francesc ................................................................................................... 2005
Pous i Serra, Martí ....................................................................................................... 1997
Puig i Giménez, Anna .................................................................................................. 1998
Querol i Barberà, Mercè .............................................................................................. 2006
Ramírez i Viadé, Lleonard........................................................................................... 2005
Raventós i Arquer, Vicenç ........................................................................................... 2001
Rebollo i Calleja, Diosdado ......................................................................................... 2001
Roca i Vilarroya, Antoni .............................................................................................. 1998
Rodríguez i Méndez, José Manuel ............................................................................. 2004
Rodríguez i Ocaña, Fernando ..................................................................................... 1999
Rodríguez Rodelas, Ana .............................................................................................. 2002
Roig i Salas, Alícia ........................................................................................................ 2002
Romeu i Barrera, Jordi ................................................................................................. 2003
Sabaté i Dausà, Joaquim .............................................................................................. 2002
Saló i Ibars, Cosme ....................................................................................................... 2004
Salvat i Gras, Jorge ........................................................................................................ 1998
Salvo i Iborra, Maria..................................................................................................... 2003
Sardà i Domènech, Joan............................................................................................... 1999
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ANY

Sau i Sánchez, Victòria ................................................................................................ 2004
Semir i Rovira, Agustí de ............................................................................................ 2003
Sentís i Anfruns, Carles ............................................................................................... 2001
Serrano i Vidal, Jaume ................................................................................................. 1997
Soliguer i Valls, Roser .................................................................................................. 2002
Soto i García, Francesc................................................................................................. 2002
Tejada Girón, Miquel ................................................................................................... 2000
Tena, mossèn Francesc ................................................................................................. 1998
Termes i Roig, Joan ....................................................................................................... 2005
Torre i Galeas, Mercè de la .......................................................................................... 2004
Torrens i Gost, Antoni ................................................................................................. 1997
Torres i Marquès, Paulina ........................................................................................... 2003
Torres i Romeu, mossèn Salvador.............................................................................. 2003
Trullà i Forcada, Antoni .............................................................................................. 1998
Ulloa, Alejandro ............................................................................................................ 1999
Vallhonesta i Molins, Roser ........................................................................................ 2001
Vázquez Arias, Maria José ........................................................................................... 2005
Velasco i García, Juan Manuel .................................................................................... 2000
Verdaguer i Coma, Josep ............................................................................................. 2001
Verdú i Mateos, Josep .................................................................................................. 2006
Verdura i Tenas, Josep .................................................................................................. 1997
Vidal i Puiggrós, Rosa .................................................................................................. 2000
Vila i Amorós, Josep ..................................................................................................... 2001
Vilaplana i Tarradas, Francesc .................................................................................... 2001
Vilar i Brasó, Josep ........................................................................................................ 2003
Vilas i Siches, Montserrat............................................................................................ 2003
Villagrasa i Alcaide, Genaro ........................................................................................ 2000
Vital i Velo, Manuel ..................................................................................................... 1997
Vives i Sicília, Joan Enric ............................................................................................. 1999
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RELACIÓ DE COL·LECTIUS GUARDONATS
AMB LA MEDALLA D’HONOR DE BARCELONA
EN ANYS ANTERIORS

ANY

Agrupació Excursionista Muntanya .......................................................................... 2005
Agrupació Sardanista l’Ideal d’en Clavé de les Roquetes ....................................... 1998
Agrupament Escolta Ramon Llull ............................................................................. 2002
Aldees Infantils SOS de Catalunya ........................................................................... 2003
Amics de la Unesco de Barcelona............................................................................... 2004
Amnistia Internacional Catalunya ............................................................................. 2003
Antiga Drogueria Galvany .......................................................................................... 2006
Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris .................................................................. 2000
Asociación Cultural Andaluza Hermandad
Nuestra Señora del Rocío “Los Romeros” ................................................................ 2006
Associació Amical de Mauthausen ............................................................................ 1999
Associació Catalana d’Expresos Polítics ................................................................... 2001
Associació Cultural Tram ........................................................................................... 1999
Associació d’Amics del Barri de Sant Just ................................................................ 2002
Associació d’Amics dels Gegants del Pi .................................................................... 2001
Associació d’Artesans de Gràcia ................................................................................. 1998
Associació de Disminuïts de Sants-Montjuïc .......................................................... 2000
Associació d’Entitats per al Pla Integral del Casc Antic ........................................ 2000
Associació de Pares Treballadors de SEAT amb Fills Disminuïts....................... 2004
Associació de Veïns de Torre Baró............................................................................. 2002
Associació Esclat ........................................................................................................... 2006
Associació Les Dones del 36....................................................................................... 2006
Associació Nou Horitzó.............................................................................................. 2004
Associació Projecte dels Noms ................................................................................... 2005
Ateneu Cultural Hortenc ............................................................................................ 1997
Banc Solidari.................................................................................................................. 2002
Biblioteca Popular de Montbau “Albert Pérez Baró” ............................................... 1999
Caputxins del Santuari de la Mare de Déu de l’Ajuda ............................................ 2004
Caputxins de Sarrià ...................................................................................................... 2006
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ANY

ANY

Carolines de La Rambla .............................................................................................. 1998
Casal dels Infants del Raval ........................................................................................ 2000
Castellers de Barcelona ................................................................................................ 1999
CEIP Baldiri Reixac ..................................................................................................... 2006
CEIP Municipal Patronat Domènech ...................................................................... 2000
Centre de Cultura Popular Montserrat .................................................................... 1999
Centre d’Higiene Mental de les Corts....................................................................... 2004
Centre de Recursos Educatius per a
Deﬁcients Auditius (CREDA) Pere Barnils ............................................................ 1999
Centre Excursionista Els Blaus................................................................................... 2004
Centro Cultural Andaluz y Artístico Manuel de Falla ........................................... 2004
Centro Cultural García Lorca..................................................................................... 2001
Círculo Ecuestre............................................................................................................ 2006
Club Bàsquet Ciutat Vella........................................................................................... 2005
Club Excursionista de Gràcia ..................................................................................... 2004
Col·legi Lestonnac ........................................................................................................ 1999
Colla de Castellers de la Vila de Gràcia .................................................................... 1998
Colla de Sant Medir “Unió Gracienca” ...................................................................... 2000
Colles de Cultura Popular de Gràcia ......................................................................... 2002
Comité d’Empresa de La Maquinista Terrestre i Marítima .................................. 1998
Comparsa del Carrer Nou de la Rambla .................................................................. 2006
Comunitat de Sant Egidi ............................................................................................. 2002
Consell de la Joventut de Barcelona ........................................................................... 2000
Cooperativa Cultural Rocaguinarda .......................................................................... 1997
Coordinadora d’Associacions de Veïns i Veïnes i Entitats de Nou Barris ........... 1999
Coordinadora d’Entitats Pro Persones amb Discapacitat “Les Corts”................. 2003
Coordinadora de Grups Corals de la Barceloneta ................................................... 2001

Coral Canticorum ......................................................................................................... 2003
Cos Consolar Acreditat a Barcelona .......................................................................... 2006
Discos Castelló .............................................................................................................. 2002
El Foment Hortenc ...................................................................................................... 2006
Esbart Ciutat Comtal................................................................................................... 2004
Escoles públiques de primària del districte de Sarrià-Sant Gervasi ..................... 2003
Família Santiveri ........................................................................................................... 2005
Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya.................................. 2000
Fed. d’Associacions i Comissions de Carrers de la Festa Major de Sants ............ 2002
Federació de Cors de Clavé ......................................................................................... 2000
Foment Excursionista de Barcelona ........................................................................... 2002
Fundació Engrunes ....................................................................................................... 2001
Fundació Hospital Sant Pere Claver ......................................................................... 2005
Fundació Prisba............................................................................................................. 2003
Germandat de Trabucaires, Geganters i Grallers de Sant Andreu ....................... 2003
Gràcia Territori Sonor ................................................................................................. 1997
Grup Àgata – Associació Catalana de Dones Afectades de Càncer de Mama .. 2004
Grup de Dones de la Trinitat Vella ........................................................................... 2006
Grup de Foc de Nou Barris......................................................................................... 2005
IES Vila de Gràcia ........................................................................................................ 2003
Nexe Fundació Privada ................................................................................................ 2005
Orfeó de les Corts ......................................................................................................... 2002
Secció Esportiva Santa Eulàlia (SESE) .................................................................... 1998
Societat Coral l’Espiga ................................................................................................. 2001
Societat Coral l’Ideal d’en Clavé ................................................................................. 2004
Societat Coral Perla Agustinenca ............................................................................... 2005
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DATA DE LA CONCESSIÓ DE LES MEDALLES D’HONOR
DE BARCELONA PER PART DEL CONSELL PLENARI
DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

1997 ........................................................................................... 21 de novembre de 1997
1998 ........................................................................................... 27 de novembre de 1998
1999 ........................................................................................... 28 de gener de 2000
2000 ........................................................................................... 22 de desembre de 2000
2001 ........................................................................................... 21 de desembre de 2001
2002 ........................................................................................... 20 de desembre de 2002
2003 ........................................................................................... 22 de desembre de 2003
2004 ........................................................................................... 04 de febrer de 2005
2005 ........................................................................................... 18 de novembre de 2005
2006 ........................................................................................... 21 de juliol de 2006
2007 ........................................................................................... 23 de març de 2007

47

