
 
 

Districte de les Corts 

Pl. Comas, 18 - 08028 Barcelona 
lameva.barcelona.cat/lescorts 

 

 

 

PROPOSTA DE DESIGNACIÓ CORTSENCS / CORTSENQUES D’HONOR 2017 

 
Les entitats de les Corts trien cada any a la persona o associació que millor representa 
els valors i les tasques del teixit social dels barris de les Corts envers el 
desenvolupament i millora del territori.  

Enguany, les entitats de les Corts van proposar cinc candidatures a Cortsenc/Cortsenca 
d’honor. Les candidatures proposades han estat: 

Aula d’Extensió Universitària per a la gent gran de les Corts Est 
 
Sra. Dolors Estivill 
 
Sra. Laia Palau Altés 
 
Sra. Maria Reina Quirós 
 
Sra. Mercè de la Torre 
 
Ara, un cop efectuades les votacions, el període de les quals va finalitzar el passat 

dijous 14 de setembre, ha quedat determinat que la distinció Cortsenca d’Honor 2017 

recaurà en les senyora Dolors Estivill, la candidatura del qual ha obtingut onze vots, i 

en la senyora Mercè de la Torre, que ha rebut set vots. 

 

Referent les altres candidatures, la senyora Maria Reina Quirós ha obtingut cinc vots, 

l'Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran, quatre vots, i la senyora Laia Palau, 

un vot. 
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Dolors Estivill 

Infermera especialitzada en treball de grup, és voluntària del Banc Solidari de les Corts 

i impulsora del grup d’Acompanyament al Dol, que ajuda a moltes persones en 

moments difícils de pèrdua d’éssers estimats. Aquest grup es va iniciar al Centre Cívic 

Riera Blanca (actual Josep M. Trias i Peitx) i avui en dia també es duu a terme a d’altres 

centres culturals. La Dolors Estivill també col·labora amb els CAPs de Maternitat i 

Montnegre. 

Mercè de la Torre  

Presidenta de l’associació “Per l’Altre Cor Cremat de Barcelona – Ajut al Quart Món”, 

fundada l’any 1994 per tal de conscienciar de la realitat de la marginació i recaptar 

fons destinats a entitats benèfiques que tenen com a objectiu projectes de promoció, 

educació i habitatge per a les famílies més necessitades de la ciutat. La Mercè de la 

Torre participa activament al districte a nivell cultural destacant, entre d’altres, 

l’impuls i organització del Cicle de Clàssica al Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx i la 

coorganització del Concurs Internacional de Musica de les Corts. El 2004 va rebre la 

Medalla d’Honor de Barcelona. 

 


