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PREMIS

Foto de família de l’alcalde, Jordi Hereu, amb les persones que van rebre les Medalles d’Honor.

Lliurades les Medalles
d’Honor de la ciutat
Un any més, Barcelona ha reconegut vint-i-cinc persones i entitats que honoren la ciutat amb el seu esforç i la seva tasca tant
en l’àmbit de ciutat com en el de barri o districte.
Joan Àngel Frigola
’acte de lliurament de les
Medalles d’Honor de la
ciutat de l’any 2008 va tenir
lloc el passat dia 26 de novembre al Saló de Cent. Vint-i-cinc
persones i entitats van rebre el
reconeixement de mans de l’alcalde, Jordi Hereu, que va destacar que la diversitat dels
guardonats és un bon reflex
de la diversitat de la ciutat.
L’acte va començar amb un
parlament del delegat de Presidència de l’Ajuntament de

L

Barcelona, Ignasi Cardelús,
que, entre tots els guardonats,
va destacar la figura d’Albert
Musons, periodista i historiador gracienc que rebia la Medalla a títol pòstum, ja que va
morir de forma prematura al
final d’octubre de 2007. Entre
els vint-i-cinc guardonats hi
havia persones i entitats de
tots els districtes i de tots els
àmbits: la cultura, l’esport, el
comerç, el periodisme, l’empresa, la cultura popular, el
moviment veïnal...

El periodista Luis del Olmo va
parlar en nom dels guardonats
i l’alcalde va tancar l’acte amb
un parlament on va citar totes
les persones i entitats que havien rebut la Medalla d’Honor
i va cloure el parlament recordant Albert Musons, a qui va
posar com a exemple de persona compromesa amb la ciutat,
la seva vila de Gràcia i les seves
entitats.
Les Medalles d’Honor de Barcelona van ser instituïdes per
l’Ajuntament l’any 1997 per

Persones i entitats guardonades
Els guardonats l’any 2008 han estat, a proposta del Ple de
l’Ajuntament: l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, Ca la dona, Luis del Olmo Marote, Armand de Fluvià
i Escorsa i Núria Feliu i Mestres. A proposta dels districtes:
Esbart Català de Dansaires i Francesc Xavier Cordomí i
Fernàndez, per Ciutat Vella; el col·legi Escolàpies Llúria i M.
Lluïsa Longan i Aniés, per l’Eixample; Enric Ricart i Garcia i
Josep Xarles Santaló, per Sants-Montjuïc; l’Escola Superior
d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE) i l’Institut
d’Estudis Superior d’Empreses (IESE BUSINESS SCHOOL)
per les Corts; el Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià i la
Taula de Cors del districte de Sarrià-Sant Gervasi, per
Sarrià-Sant Gervasi; Albert Musons i Agell i Isabel Sanagustín i Aijon, per Gràcia; els Lluïsos d’Horta i el Consell de la
Joventut d’Horta-Guinardó, per Horta-Guinardó; el Centre
Eulalienc i Constantí Sotelo i Paradela, per Nou Barris; l’Associació de Festes del Barri dels Indians i Manuel Penín i
Fernandez, per Sant Andreu; i María del Carmen Corbalán
Ortiz i Luciano Pérez Valdeolivas, per Sant Martí.

distingir les persones i entitats
que contribueixen al desenvolupament d’una consciència
ciutadana i cívica. Se’n donen

vint-i-cinc cada any, cinc a proposta del Consell Plenari i dos a
proposta de cadascun dels deu
districtes de la ciutat. p

