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Aquesta és la dinovena edició de les Medalles d’Honor de l’Ajuntament de Barce-
lona, que commemoren el centenari de les agregacions dels municipis a la ciutat. 
És un honor poder fer l’entrega d’aquesta distinció a vint-i-cinc persones i entitats 
proposades pel Consell Plenari i pels consells de districte. Aquest guardó és un re-
coneixement a la seva trajectòria cívica i social per fer una ciutat més humana. 

Les persones i entitats premiades es distingeixen per una implicació constant en la 
vida cultural, educativa i associativa de Barcelona des dels seus barris, i per la seva 
solidaritat en defensa dels col·lectius més vulnerables. Els guardonats són un exem-
ple per a tota la ciutat pels seus valors democràtics i comunitaris. 

Entre aquest ampli ventall de gent solidària que aquest any és premiada, hi ha as-
sociacions i persones compromeses, entre altres qüestions, amb els drets de les 
persones (dels infants, de la dona o del col·lectiu LGTBI); amb la inclusió de les per-
sones amb discapacitat intel·lectual; amb les lluites veïnals, o amb la reivindicació de 
millors serveis per a la ciutadania. 

El seu esforç i la seva il·lusió contribueixen, dia a dia, a millorar la vida dels barce-
lonins i barcelonines i a incrementar les possibilitats de realització personal i col-
lectiva. Els seus exemples són un referent més per a la nostra ciutat, que avança en 
el compromís i la cohesió social.

En nom de l’Ajuntament de Barcelona i com a alcaldessa, faig arribar a tots els guar-
donats i guardonades la meva felicitació de tot cor. Gràcies pel vostre esforç per fer 
de Barcelona un lloc millor per viure-hi. 

Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona
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Medalla d’Honor de Barcelona
En reconeixement de la seva tasca reivindicativa,
de més de quaranta anys, en defensa dels drets
i les llibertats del col·lectiu LGBTI.

CIUTAT

FRONT D’ALLIBERAMENT GAI DE CATALUNYA (FAGC)

El Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) és una entitat que té com a propò-
sit la defensa de la igualtat de drets de les minories sexuals LGBTI, la prevenció d’ac-
tituds contràries a aquests drets, la informació i l’organització d’activitats culturals.
El 20 de desembre de 1975, diversos activistes homosexuals lligats al MELH (Mo-
viment Espanyol d’Alliberament Homosexual) es reunien al convent dels Caput-
xins de Sarrià per iniciar la constitució del FAGC. Entre els fundadors de l’entitat, hi 
havia Armand Fluvià, fundador al seu torn del MELH; Eliseu Picó, pedagog; Fabià 
Puigserver, dramaturg; Alberto Cardín, escriptor; Ventura Pons, cineasta, o Germà 
Pedra i Jordi Petit, lligats al PSC i PSUC.
La història del FAGC és també la història del moviment gai a Catalunya. Des de la 
transició democràtica fins avui, la seva lluita quotidiana ha cristal·litzat en múltiples 
accions, dirigides a abolir la Llei de perillositat i les incursions de la policia als locals i 
llocs de trobada gai, a oferir una defensa dels drets LGTB amb la creació de l’Oficina 
Antidiscriminació, a fer visible la força del moviment LGTB mitjançant l’organitza-
ció de la primera gran manifestació de l’Orgull Gai a les Rambles de Barcelona (on 
van participar més de 4.000 persones) o a mobilitzar-se juntament amb totes les 
associacions de l’Estat contra el reglament de RENFE del 1992, que discriminava 
les persones LGTB. El FAGC fou també un dels motors en la creació de la Coor-
dinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español. Cal destacar 
que el FAGC va presentar-se com acusació popular en el judici per l’assassinat de 
la transsexual Sonia Rescalvo a la glorieta del parc de la Ciutadella i va impulsar la 
iniciativa de batejar amb el seu nom l’esmentada glorieta, que s’ha convertit en un 
dels símbols de la lluita pels drets LGTBI més visibles a Barcelona.
En les últimes dècades, la discriminació ha anat de mica en mica desapareixent del 
marc legal. Això no obstant, el FAGC ha constatat que no n’hi ha prou amb obtenir 
els drets i la igualtat davant la llei, sinó que cal encara molta acció perquè la societat 
accepti la diversitat sense agressivitat, ja sigui oberta o amagada. Amb aquest ob-
jectiu, el FAGC ha dut a terme multitud de campanyes per reivindicar la llibertat de 
tothom, més enllà del context estrictament gai, com ara l’impuls per a l’aprovació de 
la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

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 28 d’octubre de 2016, el Consell Plenari

de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la concessió

de la Medalla d’Honor a les persones i entitats següents:
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Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva trajectòria com a jurista i,
especialment, per la seva tasca com
a primer rector de la Universitat
Pompeu Fabra.

CIUTAT

ENRIC ARGULLOL I MURGADAS

Enric Argullol i Murgadas (Barcelona, 1946) és un jurista català, professor a la Uni-
versitat Pompeu Fabra, de la qual fou el primer rector (1990-2001).
Va ser comissionat de l’Oficina per a la Promoció de la Universitat Nova de Catalu-
nya i, posteriorment, president de la Comissió Gestora de la UPF, entitats des d’on 
s’establirien les directrius de la futura universitat. Va promoure la localització de la 
Universitat a la ciutat de Barcelona i, de manera especial, a Ciutat Vella i Sant Martí. 
Durant la segona meitat dels anys noranta, va impulsar l’extensió de la UPF, orien-
tada inicialment a les ciències socials i humanes, cap a les ciències de la salut i de la 
vida i les enginyeries. Durant els tres mandats com a rector, va apostar per un model 
d’universitat pública, de qualitat i oberta al món.
Catedràtic de dret administratiu i especialista en règim autonòmic i ordenació del 
territori, també va ser professor a la UB i a la UAB, on ocupà el càrrec de degà de la 
Facultat de Dret.
Durant la dictadura va ser un dels dirigents del Sindicat Democràtic d’Estudiants 
(1965-1968).
Actualment és membre de l’Institut d’Estudis Catalans, i vocal de la Comissió Jurí-
dica Assessora de la Generalitat de Catalunya des de 1978. També va ser membre 
del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya (1981-1988) i vocal de la Co-
missió Mixta de Transferències Administració de l’Estat-Generalitat de Catalunya 
(1980-1981). S’ha implicat permanentment, doncs, en la consolidació de les ins-
titucions catalanes.
Aquest any 2016, la Generalitat li ha concedit la Creu de Sant Jordi per la seva tra-
jectòria en l’àmbit del dret i, especialment, per la tasca com a primer rector de la 
Universitat Pompeu Fabra. 
És autor de nombroses publicacions i ha participat en l’autoria d’obres col·lectives 
en l’àmbit de l’organització administrativa, les comunitats autònomes i l’urbanisme.

CIUTAT

JOAN TÀPIA I NIETO

Joan Tàpia (Barcelona, 1946) es va llicenciar en Dret per la Universitat de Barcelo-
na i ha desenvolupat la major part de la seva activitat entorn de l’àrea econòmica i 
financera en premsa i revistes especialitzades. 
La biografia professional de Joan Tàpia és tot un recorregut per la història del peri-
odisme barceloní dels últims cinquanta anys, ja que sempre ha estat molt vinculat a 
Barcelona i als mitjans de comunicació de la ciutat.
Fou redactor d’economia i editorialista a La Vanguardia des de 1971 fins a 1980, 
any en què fou nomenat director general de publicacions d’El Noticiero Universal, 
un clàssic del periodisme barceloní i un dels diaris clau en el període de la transició 
democràtica. De 1983 a 1985 fou assessor executiu del ministre d’Economia i Hi-
senda Miguel Boyer i formà part de la delegació oficial del ministeri en els consells 
de ministres de l’OCDE i les assemblees anuals de l’FMI. El 1985 es reincorporà a 
La Vanguardia per impulsar el suplement Economía y negocios, i ocupà la direcció 
del diari des de l’any 1987 fins al 2000. Tàpia, juntament amb Lluís Foix, fou l’im-
pulsor de la transformació de La Vanguardia en un diari modern, destinada a con-
vertir-lo en un mitjà del seu temps però sense perdre el seu profund arrelament a 
la ciutat. Tàpia fou director de Barcelona Televisió des del 2001 fins al 2004, any en 
què fou nomenat director de TVE-Catalunya. 
Actualment col·labora a El Periódico de Catalunya (l’altre gran diari de Barcelona), 
eldebat.cat i El Confidencial, així com en les tertúlies de diversos programes de rà-
dio i televisió. 
Al llarg de la seva carrera ha estat distingit amb el Premi del Club Internacional de 
Premsa (1991), un Premi Ortega y Gasset de caràcter extraordinari (1996) i el pre-
mi Luca de Tena (1997).
En l’àmbit polític, a partir de 1967 i durant deu anys col·laborà amb el líder social-
demòcrata Josep Pallach i Carolà com a militant al Reagrupament Socialista i De-
mocràtic de Catalunya. És membre de la Real Acadèmia de Ciències Econòmiques 
i Financeres. 
Tàpia ha estat i és una veu necessària i sòlida que escruta la realitat i albira el futur, 
fidel a la seva concepció del periodisme de qualitat.

Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva trajectòria dins el periodisme dels
últims cinquanta anys, vinculat a la ciutat
i sota els criteris de qualitat i autoexigència.
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CIUTAT

Medalla d’Honor de Barcelona
A TÍTOL PÒSTUM
En reconeixement de la seva destacada
tasca com a cronista de Barcelona
i de la seva gran qualitat humana.

CIUTAT

LLUÍS SIERRA DIB

Lluís Sierra Dib (Barcelona, 1955-2016) va tenir clar ja des que era un nen que volia 
ser periodista. L’avalen quaranta anys de trajectòria professional interromputs pre-
maturament, quan encara li quedaven per explicar moltes històries de Barcelona, 
del seu ajuntament –la seva segona casa– i, sobretot, dels seus barris i la seva gent. 
Donant veu als problemes dels barcelonins, des del 1986 a les pàgines d’informa-
ció local de La Vanguardia, i abans a El Noticiero Universal i El Correo Catalán, va 
viure en primera persona algunes de les transformacions més profundes d’aquesta 
ciutat: la recuperació de les il·lusions democràtiques durant els anys de la transició, 
l’efervescència olímpica, les crisis econòmiques i socials més cruentes, el vertiginós 
procés de metamorfosi en una metròpoli global… Lluís Sierra sempre era on havia 
de ser, en el lloc i en el moment adequats, aportant la seva mesura, la seva capaci-
tat per contextualitzar les coses, el seu just escepticisme davant les promeses dels 
poders establerts, aquella experiència adquirida que no dubtava a compartir amb 
les generacions més joves d’informadors, i el seu entusiasme per la feina ben feta. 
Rara avis en un univers de pseudoperiodistes i opinants entossudits a donar lliçons 
al món i a pontificar del diví i de l’humà, va saber preservar tothora la humilitat com 
una de les qualitats de l’home savi que era. Pròxim en el tracte, sempre respectuós 
amb el que pensava diferent, va aconseguir guanyar-se la simpatia i el reconeixe-
ment dels seus companys de professió i, això és excepcional, dels polítics de tot 
signe. Les mostres de condol arran del seu traspàs, el mes d’agost passat, van ser 
l’última demostració que, entre les moltes virtuts d’en Lluís, sobresortia la seva con-
dició d’excel·lent persona. Des que aquest santceloní d’adopció ens va deixar, es 
nota, i de quina manera, la seva absència al saló de plens; a les rodes de premsa 
del Govern i els grups municipals; als passadissos i despatxos de la Casa Gran, als 
quals, bolígraf i llibreta en mà, acudia diàriament a la recerca de la notícia; als car-
rers d’aquesta Barcelona que coneixia pam a pam; a les festes de Gràcia, per les 
quals condicionava el seu calendari de vacances tots els estius... El Sierra, sense 
pretendre-ho mai, va ser i continuarà sent un referent de la informació local en el 
sentit més ampli, i un barceloní il·lustre, mereixedor d’aquest reconeixement unàni-
me que, allà on sigui, segur que agrairà.

Medalla d’Honor de Barcelona
En reconeixement de la seva tasca en favor
de la prevenció, la detecció i l’atenció
a les víctimes d’abús sexual infantil
i de sensibilització de la societat.

FUNDACIÓ VICKI BERNADET

La Fundació Vicki Bernadet esdevingué, l’any 1997 i amb el nom d’Associació 
FADA, una de les primeres organitzacions de tot l’Estat espanyol que va iniciar un 
treball pioner fins al moment: abordar la problemàtica dels abusos sexuals infantils i 
oferir un espai de suport i recuperació a les víctimes.
La fundació considera que l’abús sexual infantil és un problema de salut pública i 
que requereix una atenció especialitzada, però sobretot una presa de consciència 
per part de tota la societat, ja que afecta un 20% de la població. Així, la fundació duu 
a terme actuacions de prevenció i sensibilització amb menors i les seves famílies, de 
formació a professionals i de sensibilització de la població en general a través dels 
mitjans de comunicació, les xarxes socials i diverses campanyes. I, al mateix temps, 
atén demandes individuals oferint orientació psicològica, assessorament jurídic, te-
ràpies individuals i grupals, i coordinació amb altres professionals i serveis.
La fundació promou la millora de la qualitat de vida de les persones, especialment 
l’ajut de tot tipus i la defensa dels interessos d’aquells col·lectius en risc o situació d’ex-
clusió social, com ara les dones víctimes d’agressions sexuals o de qualsevol altra for-
ma de violència de gènere, els/les joves i dones que requereixen suport per a la seva 
integració sociolaboral, i les persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial.
L’entitat treballa amb un equip interdisciplinari de professionals format per perso-
nes provinents de l’àmbit de la psicologia, el dret, el treball social, la sociologia i la 
comunicació.
La fundació s’estructura en tres departaments principals: el Centre Terapèutic i Ju-
rídic, que atén les nombroses demandes de persones afectades per una situació 
d’abús sexual i de les seves famílies a través d’un treball de teràpia; el Departament 
de Formació i Sensibilització, que porta a terme actuacions d’informació, assesso-
rament i formació especialitzada sobre abusos sexuals en la infància, i el Departa-
ment de Comunicació i Promoció, que desenvolupa tasques de difusió a través de 
la xarxa, els mitjans de comunicació i actes de sensibilització per donar a conèixer 
una realitat encara molt desconeguda. Així mateix, una de les prioritats fonamentals 
de la fundació és la d’esdevenir agent de canvi social mitjançant la seva participació 
activa en plataformes, taules de treball, iniciatives legislatives, així com en l’elabo-
ració de protocols de detecció, prevenció i actuació davant els abusos sexuals a la 
infància per a diferents col·lectius.
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Medalla d’Honor de Barcelona
En reconeixement de la seva tasca com
a cronista gràfic del barri de la Barceloneta
i de la vida diària dels veïns des
dels anys seixanta.

CIUTAT VELLA

VICENS FORNER PUIG

Vicens Forner va néixer el 9 juny de 1949 al barri de la Barceloneta, on ha residit tota 
la seva vida. Ha estat testimoni d’una època passada, quan el barri vivia l’activitat fre-
nètica de les indústries i el port «no dormia mai», en bona part perquè la feina dels 
estibadors i els pescadors es feia de nit. 
La Barceloneta és el seu univers, amb el centre al carrer Pescadors i la plaça del 
Mar, on viu actualment. 
L’any 1955 va entrar a l’escola pública municipal Virgen del Mar. Va passar l’adoles-
cència (com moltes generacions del barri) a mig camí entre el bullici del carrer, la 
platja i un port que feia olor de «peix, brea i cafè», on els mariners, els pescadors, els 
calafatadors, els peixaters, els ferrers i els cosidors de xarxes mantenien una activi-
tat incessant, en un territori d’acollida per a la immigració. 
Vicens Forner va treballar a l’empresa familiar com a forjador naval fins que una ma-
laltia li ho va impedir i ha estat testimoni d’uns llocs i d’una gent ja desapareguts: el 
Somorrostro (i els gitanos), la sisena flota americana (i els seus desembarcaments 
al Barri Xino), el rompeolas (com a lloc iniciàtic), els Banys de San Sebastià, Carmen 
Amaya, els bars ja tancats, etc.
La seva vessant més coneguda és la de fotògraf de la vida diària i del seu entorn, 
i de cronista gràfic del barri des dels anys seixanta. La seva obra ha aparegut en 
infinitat de publicacions, com per exemple, El País i El Periódico, diaris on col·labora 
actualment, i cal no oblidar les seves contribucions al Diari de la Barceloneta, el pe-
riòdic mensual del barri. També ha cedit les seves imatges úniques per promoure 
la memòria local en tots els projectes en els quals se li ha demanat la col·laboració. 
El seu arxiu, que consta de milers de fotografies, és sens dubte el més complet de 
la Barceloneta. 
També ha destacat en altres vessants, com la d’escriptor (el 2013 publicava Cròni-
ques de l’Òstia, Barceloneta 1949-1992), la de bloguer (https://vforner.wordpress.
com/) o la d’artista (al seu taller produeix escultures de ferro).

Medalla d’Honor de Barcelona
En reconeixement de la seva tasca social
i educativa al barri del Raval a través
de l’ensenyament musical.

CIUTAT VELLA

ESCOLA DE MÚSICS I JPC

L’Escola de Músics i l’Escola de Música Juan Pedro Carrero duen a terme activitats 
d’educació i formació musical a Ciutat Vella des de 1992. Ja fa uns anys, les dues 
institucions van optar per unir-se i programar de manera conjunta la seva oferta for-
mativa. Actualment ofereixen activitats de sensibilització i iniciació a la música per 
a nens i nenes, així com educació musical per a totes les edats, de nivell elemental 
i professional, i de preparació per a l’accés a l’ESMUC o a d’altres conservatoris. 
Al llarg dels anys, els dos centres s’han encarregat d’oferir un ensenyament actiu, 
obert a alumnes de totes les edats i de tots els nivells, aptituds, condicions i orígens. 
S’adrecen principalment a infants i joves del barri del Raval, que representen un 
33% del total de l’alumnat, però també estan oberts a alumnes de la resta de la ciu-
tat de Barcelona i d’altres municipis. En els últims 15 anys, més de 5.000 alumnes 
han passat pels dos centres. 
Entre els elements que cal destacar de l’escola, trobem la qualitat de l’oferta cul-
tural; la visibilitat adquirida, tant a través de la realització d’actes públics com per la 
repercussió puntual d’algunes activitats als mitjans de comunicació, i la vinculació 
amb el territori, expressada mitjançant la realització de nombroses activitats en col-
laboració amb altres entitats del districte. Així, a banda dels cursos d’educació mu-
sical, els dos centres han desenvolupat nombrosos projectes amb una orientació 
més social. A més, són part integrant de la Fundació Tot Raval i col·laboren habitu-
alment amb altres entitats i institucions del districte amb la voluntat de contribuir a 
un treball comunitari que, partint d’una visió integral, incideixi en la millora del barri 
i promogui la convivència. També col·laboren amb escoles i centres educatius del 
districte i ofereixen un programa de musicals en català que es treballa actualment 
amb uns 700 alumnes de les escoles públiques del barri.
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Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva iniciativa en la creació d’un espai
de trobada per a persones en situació
de vulnerabilitat econòmica o social
al barri de l’Eixample.

EIXAMPLE

ASSOCIACIÓ CAN ROGER

L’Associació Can Roger es va crear l’any 2013 per omplir d’activitat i vida un solar a 
la cantonada del carrer Rosselló amb Roger de Flor on hi ha prevista la construcció 
d’una residència per a gent gran. Can Roger sorgeix de la preocupació de diverses 
entitats del barri de la Sagrada Família per la greu situació econòmica en la qual es 
troben moltes famílies i persones –veïns i veïnes– per a qui la pèrdua de la feina ha 
suposat un daltabaix important. Sis entitats han impulsat aquesta iniciativa dins del 
pla «Buits», que té per objectiu recuperar solars en desús amb fins socials. L’AVV de 
la Sagrada Família, el Banc del Temps, l’Església Bíblica Ebenezer, les parròquies 
Sagrada Família i Sant Ignasi de Loiola, i la Fundació Claror han treballat amb per-
severança per fer realitat aquest petit oasi enmig de la trama Cerdà.
L’objectiu de l’associació és fer front a les conseqüències que la crisi econòmica 
ha tingut i té per a bona part de les veïnes i els veïns del barri, amb un projecte que 
suma moltes branques i persones i que s’allunya d’un concepte assistencialista de 
la pobresa.
Can Roger és un espai de trobada per a persones en situació de vulnerabilitat eco-
nòmica o social, per a d’altres que volen donar un cop de mà com a voluntàries i per 
a una xarxa d’entitats amb qui es creen sinergies mútues. És un espai que en menys 
de tres anys ha engegat les tres branques previstes del projecte –menjador social, 
hort urbà, i tallers i activitats artístiques–, però també altres de noves, com ara l’Es-
pai Quitxalla, per a famílies del barri, i un servei d’assessorament professional per a 
la inserció sociolaboral. 
Can Roger és un espai nascut de la coresponsabilitat entre entitats del barri, empre-
ses i ciutadania, que creix dia a dia gràcies a la implicació de tothom. La participació 
de les entitats del barri i els granets de sorra que aporta cada persona que actua 
com a padrina o voluntària són l’essència d’aquest projecte amb visió comunitària.

Medalla d’Honor de Barcelona
A TÍTOL PÒSTUM
En reconeixement del seu fort compromís social
i cultural, desenvolupat a través de l’acció veïnal
del districte de l’Eixample.

EIXAMPLE

VÍCTOR E. APOLHINARIOS-MOURAGNA

Víctor E. Apolhinarios-Mouragna, nascut a l’Uruguai l’any 1944, va ser una persona 
d’una àmplia formació humanística, artística i amb fort compromís social. Era soci-
òleg, expert en art dramàtic i en economia. La seva gran preocupació per la situació 
política i social dels països sud-americans el va empènyer a comprometre’s política-
ment i a vincular-se amb els moviments d’alliberament nacional del Brasil, l’Uruguai, 
l’Argentina i Bolívia.
Col·laborà estretament amb el govern d’Unidad Popular de Xile, dins del qual va 
assumir diverses responsabilitats en l’àmbit de la comunicació i la cultura, fet que el 
va dur a l’exili com a conseqüència del cop d’estat de Pinochet l’any 1973. 
A finals dels anys vuitanta arribà a Espanya i s’instal·là a Barcelona, on es vinculà sin-
dicalment a CC.OO. Va participar en l’àmbit de la comunicació amb diverses forces 
polítiques, primer amb el PSUC i les dues darreres dècades, amb el PSC.
Durant més de vint anys participà en el moviment veïnal del districte de l’Eixample, 
dins del qual va assumir, entre altres responsabilitats, la presidència de l’AV de la 
Dreta de l’Eixample des del 1998 fins al 2012, a més de la coordinació durant vuit 
anys de les cinc associacions de veïns i veïnes de l’Eixample. En la darrera etapa 
(2013-2016), fou membre actiu de l’AV de Fort Pienc.
Va ser durant els anys en què Víctor E. Apolhinarios-Mouragna va ser coordinador 
de les associacions de veïns i veïnes del districte que es va impulsar a l’Eixample la 
política d’establir convenis amb les entitats veïnals, política que avui es troba ple-
nament implantada i que ha esdevingut clau per a la consolidació estructural del 
moviment veïnal.
En la vessant cultural, va ser membre de l’associació Attikus i va participar, des de la 
seva fundació, en l’Ateneu Popular Cerdà, on era el responsable de la programació 
cultural i cinematogràfica.
Va traspassar el 3 de març de 2016, després d’una llarga malaltia.
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Medalla d’Honor de Barcelona
En reconeixement de la seva tasca dins el moviment veïnal,
en favor dels interessos i necessitats dels veïns i veïnes
dels barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

SANTS-MONTJUÏC

JOSEP MARIA DOMINGO I PEDRET

Josep M. Domingo ha treballat des dels anys setanta com a membre actiu de l’ac-
tivisme veïnal al servei dels interessos generals i les necessitats dels veïns i veïnes 
dels barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Al llarg de la seva trajectòria ha par-
ticipat i col·laborat activament en els següents col·lectius i associacions: AMPA de 
l’escola bressol L’Esquirol, AMPA de l’escola Sant Medir, AMPA de l’Institut Joan 
Corominas, i Comissió de la Bordeta.
Actualment és el president del Centre Social de Sants, vicepresident del Consell 
de Barri de Sants i, des del juny del 2011, membre de l’Assemblea de Can Batlló.
Des de la transversalitat de tots aquests àmbits ha participat d’una manera o altra en 
totes aquelles reivindicacions en favor de la millora de la qualitat de les condicions 
de vida dels veïns i les veïnes del districte de Sants: des de la lluita per les escoles 
bressol fins a l’entrada i recuperació de Can Batlló, passant per la reivindicació i la 
recuperació de les Cotxeres, l’Espanya Industrial i el Vapor Vell.
Josep M. Domingo destaca pel seu caràcter tranquil, dialogant, conciliador, d’esperit 
crític i defensor dels interessos col·lectius i socials. Sempre se’l troba a primera línia 
del moviment veïnal, ja sigui a través de la Comissió de Veïns o del Centre Social de 
Sants, on combina la defensa de les idees i reivindicacions socials, especialment les 
urbanístiques, amb el diàleg constant amb altres col·lectius i amb l’Administració. 
Cal destacar la tasca de mediació que ha dut a terme en moments crítics del barri, 
en què, com a president del Centre Social de Sants, ha tingut un paper important.
Crític amb un model de ciutat que augmenta la desigualtat social, defensa unes as-
sociacions veïnals que estiguin realment al costat del veïnat. Gràcies al seu tarannà 
dialogant, Josep M. Domingo ha estat un puntal imprescindible per bastir un movi-
ment veïnal potent, lluitador i assenyat als barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 

Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva tasca en defensa de les dones
i la lluita contra la violència de gènere, a partir
d’un projecte integrador i lligat
al barri de la Marina.

SANTS-MONTJUÏC

TAULA DE DONES DE LA MARINA

La Taula de Dones de la Marina va néixer amb la voluntat de crear un espai comú 
des d’on es pogués treballar conjuntament per la defensa de les dones i la lluita 
contra la violència de gènere. Un espai des del qual es pogués abordar també as-
pectes de gènere, un espai que dóna veu a les dones del barri i les fa visibles, junta-
ment amb la seva aportació, en l’esfera privada i col·lectiva. Un altre dels objectius 
d’aquesta taula és la recerca de dades en diferents àmbits, com ara la salut, l’ocu-
pació o la distribució dels recursos, per poder articular des de la major objectivitat 
possible les actuacions que escaiguin en aquests camps. Tot això amb una voluntat 
transformadora des de la proximitat que ofereix el barri, però també en aliança amb 
altres dones i grups de diferents territoris.
A la Taula de Dones de la Marina estan representades dones de totes les edats i de 
totes les maneres de ser dona, i aquest fet enriquidor, que és reflex de la realitat, 
també suposa un repte en aquesta primera fase. És aquí on es mostren els valors 
en què es fonamenta el projecte: tolerància, respecte i generositat, mitjançant la 
integració de tota aquesta diversitat en accions comunes.
A les dones que formen aquesta taula les uneix l’acció, però també la reflexió i el 
diàleg sobre el que fan, i la construcció d’un discurs consensuat amb el major grau 
de claredat i pedagogia possible. 
Així mateix, l’entitat ha aconseguit que totes les dones hi participin amb la mateixa 
intensitat i les ha motivat a treballar conjuntament i sense recels. Això ha convertit la 
Taula de Dones de la Marina, en el poc temps que fa que funciona, en un referent al 
barri. És un espai d’autogestió on les dones poden compartir els seus coneixements 
i les seves experiències, un espai, per tant, d’apoderament personal i col·lectiu. Des-
taca especialment el projecte de formació interna, amb debats posteriors que afa-
voreixen l’intercanvi d’una manera que molt poques vegades és possible.
La unió de les dones que integren la taula és justament la seva força, i és col-
lectivament que han aconseguit convertir-se en una xarxa de suport mutu que cada 
cop s’estén més i té més incidència en la vida de les dones de la Marina. 
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Medalla d’Honor de Barcelona
En reconeixement del seu treball en favor de les persones
amb discapacitats psíquiques, a través de l’educació dels
nens i adolescents i el suport a les seves famílies.

LES CORTS

ESCOLA MORAGAS

L’escola Moragas va ser fundada l’any 1940 pel Dr. Jeroni Moragas, psiquiatre d’in-
fants i catedràtic de pedagogia de la Universitat de Barcelona.
Es tracta d’un centre d’educació especial d’iniciativa privada que té establert con-
cert amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu 
de l’escola Moragas és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i la de les seves famílies, i el desenvolupament personal, intel·lectual i 
afectiu de cada un dels alumnes, tot respectant les diferències individuals i en els 
entorns socials més normalitzats possibles. 
Els principis de la seva acció educativa són: el respecte a la identitat dels alumnes, 
l’alumne com a centre de l’acció formativa, l’arrelament a la realitat cultural i social, 
el foment de la modalitat d’escolaritat compartida, l’escola catalana, el respecte a 
la diversitat i a la diferència, el respecte pel medi ambient i la promoció de l’esport.
A més, l’escola Moragas ofereix tot un seguit d’activitats, com per exemple hipoterà-
pia i equitació terapèutica, natació, teràpia aquàtica, rem, educació física, fisioteràpia, 
logopèdia, informàtica, sortides i colònies, i hoquei. També disposa d’altres serveis: 
escolaritat compartida, treball de suport amb famílies, espai terapèutic amb alumnes, 
menjador (cuina pròpia), transport, activitats extraescolars i servei de permanències.
L’escola, el seu equip de mestres i el seu alumnat participen activament en les inici-
atives proposades pel districte que tenen per objectiu la participació activa, la inclu-
sió, la igualtat d’oportunitats i el dret a la diferència.
Com a projectes emblemàtics i innovadors, destaquen els relacionats amb l’esport, 
com el projecte «Hoquei +» o la gimnàstica rítmica del Club Esportiu Moragas, però 
també el projecte «Dialògiques» i el Seminari d’Educació Inclusiva Sants, les Corts 
i Sarrià-Sant Gervasi. 
L’escola Moragas ha rebut una menció especial al millor programa d’integració social 
pel projecte «Menjador solidari», un programa de col·laboració amb el menjador so-
cial del barri en què participen els alumnes de l’etapa TVA (transició a la vida adulta).
Actualment l’escola Moragas és referent a Catalunya, per la seva energia a l’hora de 
defensar i portar a terme pràctiques de qualitat que possibiliten l’adequada inclusió 
dels alumnes amb discapacitat, tot garantint l’equilibri entre els drets a la igualtat 
d’oportunitats, a la no-discriminació i a la diferència.

Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva tasca en favor de la inclusió de les persones
amb discapacitat intel·lectual i el foment del benestar
i la qualitat de vida d’aquest col·lectiu
i de les seves famílies.

LES CORTS

ASSOCIACIÓ TALLER OCUPACIONAL ARIADNA

El Taller Ocupacional Ariadna és una associació de pares i tutors de persones amb 
discapacitat intel·lectual, ubicada al districte de les Corts, que treballa per la millora 
de la qualitat de vida de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual i de les 
seves famílies a través de la creació i la gestió d’equipaments i serveis especialitzats.
Tot i que l’entitat es va crear l’any 1994, els orígens cal buscar-los força més enrere, 
en l’Escola d’Educació Especial Ariadna, fundada als anys seixanta per la Sra. Con-
chita Martínez Tudó, llicenciada en pedagogia terapèutica. L’escola estava situada a 
l’Eixample i va funcionar durant més de vint anys. Davant la manca de serveis espe-
cialitzats, l’escola va crear un «pretaller» com a recurs ocupacional per a persones 
amb discapacitat. Amb el pas del temps, el nombre de persones usuàries del taller 
va esdevenir superior al nombre d’alumnes de l’escola i es va decidir crear un servei 
exclusivament d’adults.
L’any 2004 fou un any molt important en la vida de l’entitat, ja que va traslladar-se al 
districte de les Corts i fou declarada entitat d’utilitat pública.
L’Associació Taller Ocupacional Ariadna és una entitat que està molt arrelada al ter-
ritori. Forma part d’un grup de treball d’entitats d’inclusió del districte i de l’Espai 
d’Inclusió, i exerceix la presidència de la Federació Plataforma d’Entitats de Perso-
nes amb Discapacitat del Districte de les Corts, de la qual és cofundadora.
El centre presta un servei d’integració laboral de tipus rehabilitador i d’ajustament 
personal i social. El treball conjunt, la cerca de sinergies i complicitats amb l’objectiu 
de sensibilitzar, el fet de donar a conèixer les capacitats de les persones que assis-
teixen al seu centre i la millora de la convivència i les relacions dels veïns amb les 
famílies són alguns dels objectius principals de l’associació.
Alguns dels projectes territorials en els quals participa l’entitat són: l’hort comunitari 
del carrer de Benavent, la Festa de la Primavera, la diada de Sant Jordi, el Dia Inter-
nacional de les Persones amb Discapacitat, la cuina inclusiva, el guarniment de la 
seu del Districte al Nadal, els premis als veïns i veïnes que fan 100 anys o els premis 
d’homenatge a les entitats en el marc de la Festa Major.
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Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva contribució en favor de la integració
de la dona en el camp de la ciència
i la generositat demostrada envers
els seus conciutadans. 

SARRIÀ-SANT GERVASI

MONTSERRAT PUIG CARDONA 

Montserrat Puig va néixer a Barcelona el 1924 i ha estat veïna de Sarrià-Sant Ger-
vasi des de 1926. Educada sempre en col·legis religiosos, el curs 1942-43 va entrar 
a la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.
Com a pionera en el seu camp, el 1964 es va doctorar cum laude després de de-
fensar la tesi doctoral titulada Estudio de la superficie específica del cemento por 
absorción de colorantes, per la qual l’Ajuntament de Barcelona li va atorgar el Premi 
Ciutat de Barcelona.
Des de 1949 i durant quaranta anys, va treballar com a química investigadora a 
l’Institut d’Investigacions Tècniques, a la secció de materials de la construcció, fent 
recerca sobre el ciment.
Durant tot aquest període va ser l’única dona del laboratori, essent pionera i obrint 
així camí per la integració de la dona en el camp de la ciència. Va col·laborar en les 
investigacions dels laboratoris Asland de Montcada, i va viatjar a Bèlgica per a fer-hi 
recerca i diferents estudis.
Durant la seva etapa professional, va col·laborar amb el Museu d’Art Modern rea-
litzant estudis al voltant de les pintures sobre ciment. També va impartir classes a 
l’Escola d’Enginyers Industrials sobre materials de la construcció, de matemàtiques 
a estudiants de Magisteri i de pràctiques a la Facultat de Química de Barcelona.
L’any 1980 va decidir donar un tomb a la seva vida, va abandonar la investigació 
per l’estudi de la Teologia i va obtenir la diplomatura, el batxiller i la llicenciatura en 
teologia, secció bíblica.
Al llarg de la seva vida, Montserrat Puig ha trobat temps per defensar el català. El 
1946 fundà, amb altres universitàries, la Confraria de la Bella Parla, de la qual en-
cara forma part.
També ha dedicat el seu temps a ajudar als invidents de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de 
Lourdes i a dinamitzar els nadals de Sarrià, obrint casa seva i organitzant berenars al vol-
tant d’un pessebre monumental que construïa ella mateixa amb ajuda d’amics i familiars.
L’any 1994, junt amb la seva germana, va anar a viure a la residència de les germanes 
de la Nativitat de Nostra Senyora, on també ha participat activament –durant anys– 
en l’organització d’activitats festives i religioses, com ara obres de teatre, la constitu-
ció d’una coral o la realització de filmacions de la vida interna de la residència.

Medalla d’Honor de Barcelona
En reconeixement de la seva tasca en favor de la millora
de la qualitat de vida de les persones discapacitades
i el foment del voluntariat com a valor necessari
de la nostra societat.

SARRIÀ-SANT GERVASI

AIS, AJUDA A LA INFÀNCIA SENSE RECURSOS

AIS, Ajuda a la Infància Sense Recursos, és una associació privada sense ànim de 
lucre que es va constituir l’any 2001. Els seu objectiu principal és el de cercar su-
ports adreçats a les famílies amb infants amb pluridiscapacitat.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, l’AIS ofereix una sèrie de programes englo-
bats en els projectes «Inclusió social» i «Fàbrica de somriures». El primer projecte 
inclou el programa «Jo cuino, tu pintes», on la música, l’art i la pintura s’utilitzen com 
a eines per aconseguir tant la inclusió com la sensibilització de la societat envers les 
persones discapacitades. 
«Fàbrica de somriures» és un projecte que va néixer el 2007 i que al seu torn inclou 
diversos programes. El programa AIR Respir ofereix respir familiar mitjançant sor-
tides que intenten pal·liar el cansament, el desànim i la manca d’oci de les famílies 
amb algun familiar amb discapacitat intel·lectual al seu càrrec. Dins del programa 
AIS Oci s’organitzen sortides de lleure adreçades a persones amb discapacitat, 
mentre que el programa AISBAND gira entorn d’un grup musical integrat per per-
sones de totes les edats, des de nens fins a adults, amb capacitats molt diferents i 
on canten persones sordes, persones que no poden emetre paraules però que es 
poden expressar a través de les mirades, les mans, els sons i els gestos. El projecte 
AIS Internacional dóna suport a iniciatives de tota mena relacionades amb la infàn-
cia sense recursos a països en vies de desenvolupament.
Tots aquests programes i activitats es duen a terme gràcies a la tasca de persones 
voluntàries de totes les edats que fomenten la sensibilització de la nostra societat 
envers les necessitats i els problemes que afecten les persones discapacitades i 
les seves famílies. El voluntariat, entès com una acció i expressió ciutadana basada 
en l’entrega gratuïta i generosa d’un treball desinteressat, és un pilar fonamental 
de l’entitat. Per aquest motiu, l’entitat forma persones voluntàries des dels set anys 
d’edat com una manera de promoure el voluntariat concebut com un valor neces-
sari a la nostra societat.
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Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva destacada contribució com
a espai de producció i de formació
de creadors i la seva incidència
en l’àmbit de l’escena teatral
contemporània.

GRÀCIA

SALA BECKETT / OBRADOR INTERNACIONAL DE DRAMATÚRGIA

A mig camí entre escola artística, centre cultural i teatre de cartellera, la Sala Bec-
kett, fundada l’any 1989 al barri de Gràcia pel dramaturg José Sanchis Sinisterra i 
des de l’any 1997 sota la direcció de Toni Casares, s’ha convertit en un dels espais 
emblemàtics de la nova dramatúrgia catalana. Actualment, la Sala Beckett és una 
autèntica fàbrica de nous autors de teatre i un aparador de les noves escriptures 
teatrals d’arreu del món. L’equilibri entre les activitats de formació i laboratori i les 
de producció i exhibició d’espectacles professionals fa de la Sala Beckett i del seu 
Obrador Internacional de Dramatúrgia un lloc particular, una fàbrica de creació tea-
tral contemporània amb una mirada atenta sobre el text dramàtic i la seva constant 
actualització.
Nascuda al carrer de Ca l’Alegre de Dalt, a Gràcia, la Sala Beckett és l’únic teatre 
del món amb permís del Nobel Samuel Beckett, autor de Tot esperant Godot, per 
portar el seu nom. 
En aquest espai amb aules i espais d’assaig s’organitzen programes de formació i 
experimentació teatral especialitzats, i s’hi acull la producció i programació regu-
lar d’espectacles, cursos i tallers professionals internacionals. També s’hi impulsa 
el respecte i el culte a l’art dramàtic des de diferents angles: l’edició, la traducció, 
la lectura i la promoció internacional de textos i autors, espectacles i obres, parant 
sempre una atenció especial a les noves formes de l’escriptura dramàtica.
L’any 2005, la Sala Beckett fou guardonada amb el Premi Nacional de Teatre per la 
Generalitat de Catalunya, pel seu suport a l’autoria catalana i la producció del cicle 
«L’acció té lloc a Barcelona».
El 2011, la Sala Beckett va crear una fundació per promoure el teatre contemporani 
català a escala internacional, en col·laboració amb entitats culturals d’arreu del món. 
Un dels seus projectes mes emblemàtics és l’Obrador Internacional de Dramatúr-
gia, un espai de creació, formació i experimentació teatral dedicat especialment a 
la promoció de la dramatúrgia contemporània i un punt de trobada de dramaturgs 
amb altres creadors escènics, artistes d’altres disciplines i públic en general. 
De la Sala Beckett – Obrador Internacional de Dramatúrgia cal subratllar el seu doble 
vessant com a espai de producció i alhora de formació de creadors, fet que li ha valgut 
aquesta distinció i ha fet que esdevingui una peça imprescindible dins del sector.
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Medalla d’Honor de Barcelona
En reconeixement de la seva trajectòria vinculada
a l’activisme cultural i social al barri de Gràcia
i en defensa dels valors cívics i dels drets
de les dones.

GRÀCIA

JOSEFINA ALTÉS I CAMPÀ

Josefina Altés va néixer a Barcelona l’any 1953 i actualment resideix al barri de Grà-
cia Nova. Va ser impulsora del Banc del Temps de Gràcia el 2004, i el 2006 es va 
convertir en coordinadora del programa «Bancs del Temps» de l’Associació Salut i 
Família. La biografia de Fina Altés està molt vinculada a l’activisme cultural i social a 
Gràcia, on ha participat en nombrosos projectes amb els comuns denominadors de 
la creació cultural, la participació col·lectiva i comunitària, i l’esperit de servei. 
És presidenta del consell directiu de l’Orfeó Gracienc, del qual, alhora, és sòcia, així 
com dels Lluïsos de Gràcia, el Centre Moral, L’Independent de Gràcia i Òmnium 
Cultural. 
Josefina Altés és una col·laboradora activa en qualsevol projecte d’interès per a la 
Vila de Gràcia i per a la ciutadania en general. El seu activisme centra també els 
esforços en el món de la dona. Ha estat membre molt activa al Consell de les Do-
nes, i actualment coordina i dirigeix el programa Ones de dones de Ràdio Gràcia i 
col·labora al canal «Dones» de Graciamon.tv. També és membre del Grup Minerva 
de Dones Creadores de Gràcia, vinculat al Consell de Dones. 
Com a autora d’art dramàtic, ha escrit l’obra de teatre Montserrat, Marta i Maria, 
premi Memorial Santos Antolín 1992; l’obra Somnis i desenganys. Crònica de post-
guerra, finalista del Premi Memorial Santos Antolín 2002, i la guia temàtica El món 
del teatre amateur de Gràcia (2004). També ha estat coautora del llibre Los Bancos 
de Tiempo. Experiencias de intercambio no monetario (2009) i del llibre Altres for-
mes de diner. Dels vals al Banc del Temps (2015). 
Josefina Altés va ser assessora de la Junta Directiva de la Federació de Grups Ama-
teurs de Teatre de Catalunya. Així mateix, va ser cofundadora del Grup de teatre El 
Nostre Casal, que posteriorment va passar a dir-se Grup de Teatre Disbauxa. 
El 2012 va rebre el Premi Vila de Gràcia en defensa dels valors cívics, un guardó que 
reconeix l’esforç a persones, entitats o col·lectius de la Vila. També ha estat vice-
presidenta del Consell de Barri de la Vila de Gràcia. 
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Medalla d’Honor de Barcelona
Per contribuir a la recuperació de la memòria
històrica d’una figura clau en la defensa
dels valors democràtics i en la lluita
per la justícia social.

HORTA-GUINARDÓ

COMITÈ CIUTADÀ PER L’HOMENATGE A SALVADOR ALLENDE

Des de fa trenta anys, cada 11 de setembre al barri del Carmel de Barcelona es 
ret homenatge al president xilè Salvador Allende, mort arran del cop d’estat de Pi-
nochet l’any 1973. 
Fins a l’any 2011, havia estat l’Ajuntament de Barcelona qui, de manera institucio-
nal, s’havia fet càrrec de l’organització de l’acte, sempre amb la imprescindible col-
laboració d’entitats com el Centro Salvador Allende.
Fou a partir d’aleshores que un grup de persones, entitats i partits polítics, arrelats 
al districte d’Horta-Guinardó, conscients que la ciutat de Barcelona no podia deixar 
d’homenatjar la persona d’Allende com a exemple de lluita per la democràcia i la 
justícia social, decidiren constituir-se com a comitè ciutadà, amb l’objectiu de treba-
llar per mantenir els actes de reconeixement. 
El Comitè Allende, a l’empara de la personalitat jurídica del Centro Salvador Allen-
de, ha organitzat cada any, des de 2011 fins al present, diferents activitats per recor-
dar la figura del president xilè, no només mantenint l’acte de cada 11 de setembre 
a la plaça Salvador Allende al barri del Carmel, sinó també amb accions al llarg de 
l’any a diferents barris de la ciutat.
Reivindiquen, sobretot, els valors que van inspirar el compromís polític d’Allende i 
l’acció del govern d’Unidad Popular fins al darrer dia. A Xile, les seves mesures de 
democratització dels recursos naturals i les limitacions a les grans companyies in-
ternacionals són encara un referent, com ho són les mesures d’accés a l’habitatge, 
a la sanitat pública o per una educació per a tothom. Tampoc s’ha d’oblidar el seu 
compromís amb els pobles oriünds de Xile, com el maputxe, o el seu compromís 
real de suport al món de la cultura. Salvador Allende segueix sent un referent ne-
cessari en un moment en què molta gent arreu expressa la necessitat de transfor-
mar la societat. 
Avui dia, arreu del món, les lluites per una nova economia, per la justícia social, per 
l’accés als serveis bàsics o per la llibertat dels pobles són més necessàries que mai. 
Quaranta anys després de l’assassinat de Salvador Allende, el comitè no tan sols 
reivindica la seva figura i la seva acció de govern, sinó que expressa la vigència dels 
seus valors i de la seva lluita i es compromet a mantenir vius aquests ideals.

Medalla d’Honor de Barcelona
En reconeixement de la seva llarga trajectòria
al servei de la comunitat i com a impulsor
de la vida associativa al Guinardó.

HORTA-GUINARDÓ

JOSEP FERRÉ SEMPERE

Nascut al barri de Sant Andreu l’any 1936, als 17 anys Josep Ferré Sempere (el 
Pep) començà a posar els peus al Guinardó, on vivia la seva xicota, Bibiana Bigorra 
(filla d’una família guinardonenca de llarga trajectòria). Un cop casats, van instal·lar 
la seva llar familiar en aquest barri.
Home d’idees progressistes i d’esquerres, es va distingir en la lluita cultural contra 
el franquisme a la ciutat de Barcelona. La llibreria Les Punxes, de la qual era respon-
sable, va ser un lloc de trobada d’intel·lectuals i escriptors des dels darrers anys de 
la dictadura.
A començaments dels anys setanta, Pep Ferré participava en les activitats del Cen-
tre de Cultura Popular Montserrat, entitat fundada l’any 1966 que per aquella època 
esdevingué un focus de sensibilització cultural, social i política al Guinardó i que po-
sava l’accent en l’emancipació de les dones.
Des de la seva militància al PSUC, intervingué molt activament en la lluita clandesti-
na antifranquista, defensant les posicions unitàries i integradores que més endavant 
desembocaren en l’Assemblea de Catalunya.
Gràcies als coneixements adquirits durant tot aquest temps, esdevingué un dels 
promotors fonamentals del naixement de l’Associació de Veïns i Veïnes Joan Ma-
ragall del Guinardó l’any 1973. Va formar part de la primera junta d’aquesta entitat, 
com a secretari, i més tard va ser-ne el president (1976-1979, 1980-1982 i 1999-
2004). També va participar activament en la transformació de la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns de Barcelona (FAVB) en una entitat representativa dels barris de 
Barcelona. Anys més tard, va ser-ne el tresorer i formà part de diverses comissions.
L’any 1978, amb altres persones, llançà un nou projecte per al barri, que es concretà 
en la creació de la Cooperativa Cultural Rocaguinarda. Amb una democràcia aca-
bada d’estrenar, el Pep defensava la necessitat de millorar el nivell cultural de les 
classes populars, recordant els antics Ateneus.
Pep Ferré és un testimoni viu de la memòria democràtica del Guinardó. Més enllà 
del seu treball, sobresurten la claredat i fermesa de les seves idees i conviccions, 
que ha defensat enèrgicament tot respectant la pluralitat social i cultural. No ha si-
gut només un «pencaire» sinó també un «ideòleg» en el millor sentit de la paraula.
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Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva contribució a la lluita i les reivindicacions
en defensa d’una atenció sanitària universal,
equitativa i de qualitat.

NOU BARRIS

COORDINADORA D’ENTITATS SAP MUNTANYA

La Coordinadora d’entitats SAP Muntanya va néixer l’any 2011. Arran de les mobi-
litzacions ciutadanes del 15-M, les vocalies de salut de les associacions de veïns de 
Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó van decidir lluitar plegades per defensar 
l’atenció sanitària i els valors de servei públic de la sanitat. 
La coordinadora té com a objectiu principal la defensa d’una sanitat pública, uni-
versal, equitativa i de qualitat, i des dels seus inicis lluita aferrissadament contra les 
retallades practicades per les diferents administracions –europea, estatal i autonò-
mica–, que incideixen directament en la qualitat assistencial dels serveis de salut 
per a la ciutadania.
L’entitat va néixer amb la voluntat de defensar la qualitat assistencial de tots els equi-
paments sanitaris públics i, molt especialment, dels serveis d’atenció primària i dels 
serveis de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, centre de referència per a més 
de 400.000 usuaris i usuàries. 
El seu àmbit d’actuació és l’Àrea Integral de Salut Barcelona Nord, que atén una po-
blació de 560.237 habitants, i, dintre d’aquest àmbit, la seva lluita està especialment 
vinculada als districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó. En aquests 
barris, la coordinadora porta a terme nombroses accions per defensar la qualitat 
dels serveis d’assistència hospitalària, d’atenció primària, d’atenció sociosanitària, 
de salut mental i de salut comunitària, denunciant situacions i proposant accions de 
millora per al manteniment del sistema universal de salut. 
L’entitat ha elaborat dos manifestos, un en defensa de la sanitat pública universal i 
l’altre en defensa de l’atenció primària, i està adherida a la plataforma catalana Ma-
rea Blanca.

Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva destacada tasca en favor de la millora
de la qualitat de vida del col·lectiu de persones
amb discapacitat intel·lectual al districte
de Nou Barris.

NOU BARRIS

ASSOCIACIÓ CAN ENSENYA (ASSOCIACIÓ PRO PERSONES
AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL)

L’Associació Can Ensenya va ser fundada l’any 1979 i des de llavors treballa ofe-
rint serveis socioeducatius i de lleure al col·lectiu de persones amb diversitat intel-
lectual, i també suport a les seves famílies. 
La seva línia educativa es basa en una visió integral de la persona, i en la integració i 
la participació dels seus usuaris i usuàries dins la societat. Aquest tarannà inclusiu i 
integrador i la implicació visible i activa dins la programació d’activitats de Nou Bar-
ris la van fer mereixedora del Premi Nou Barris l’any 2009. 
L’entitat compta amb uns 80 associats, 5 treballadors i un equip de 3 voluntaris, i el 
seu centre es troba ubicat al barri de Can Peguera, des d’on porta a terme les seves 
activitats de lleure, que tenen com a finalitat potenciar la integració i la qualitat de 
vida dels i les joves amb diversitat intel·lectual i de les seves famílies. 
Dins l’àmbit del lleure, l’entitat organitza tallers de manualitats, expressió plàstica, 
fang, cuina, pintura, sevillanes, etc. Els usuaris i usuàries de Can Ensenya també par-
ticipen en les activitats dels barris del districte amb una clara projecció al territori. Així, 
organitzen activitats a les festes majors, castanyades, festes de Nadal, diades de Sant 
Jordi o carnestoltes, entre d’altres. Destaquen especialment la participació a la rua 
de carnestoltes de Can Peguera i a les activitats a la Festa Major de Nou Barris, amb 
estands i tallers; la decoració de l’arbre de Nadal de la seu del Districte de Nou Barris, 
i l’organització d’activitats com ara cinefòrums al Casal de Barri La Cosa Nostra. Tam-
bé organitzen nombroses sortides i excursions des d’una vessant lúdica.
L’entitat també ofereix als seus usuaris i usuàries activitats de caràcter terapèutic, 
com per exemple logopèdia, psicomotricitat, lectoescriptura, estimulació cognitiva i 
consciència corporal, sempre a càrrec de professionals. L’associació, a més, gestio-
na un espai familiar anomenat Escola de Famílies, a través del qual es presta forma-
ció i s’ofereix la possibilitat de compartir experiències als familiars de les persones 
usuàries del centre.
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Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva contribució al foment de l’economia social,
solidària i cooperativa i per la seva implicació activa
en el moviment associatiu de Sant Andreu.

SANT ANDREU

XAVIER PALOS EZQUERRA

Xavier Palos va néixer a l’Aragó, però és veí de Sant Andreu de Palomar des de 
fa més de 25 anys. Des de llavors, ha estat vinculat al món cooperatiu i fortament 
implicat en el teixit associatiu tant de Sant Andreu de Palomar com de la Sagrera. 
Ha col·laborat en diferents entitats (coordinadora d’AMPA de Sant Andreu, Sagrera 
Activa Associació de Comerciants, Consell Sectorial de Solidaritat i Cooperació, i 
Taula d’Economia Solidària, etc.) i ha participat en múltiples lluites als diferents bar-
ris de Sant Andreu. 
Xavier Palos és cooperativista actiu a Queviure i a Trèvol, SCCL, i ha estat membre i 
creador de diferents cooperatives de consum, entre elles, la sagrerenca 30 Panxes. 
També forma part de la Xarxa d’Economia Solidària i, des de gener de 2015, ocupa 
la presidència de la Fundació Roca i Galès, entitat que té com a objectius principals 
la promoció del cooperativisme i la defensa del medi ambient i del benestar social. 
És també coordinador de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC), un es-
deveniment que se celebra cada tardor al recinte Fabra i Coats i que aquest 2016 
celebra el seu cinquè aniversari després d’un creixement constant en les darreres 
edicions que l’ha situat prop dels 20.000 assistents. 
Xavier Palos ha passat bona part de la seva vida treballant per fer visible el fet que 
l’economia solidària i cooperativa és molt més que una forma jurídica, que és una eina 
al servei de les persones, gestada de forma democràtica, horitzontal i participativa. 
Segons la seva visió, l’economia solidària és un conjunt de gestió, bones condicions 
laborals i valors mediambientals i sostenibles. És també una opció transformadora 
del model econòmic vigent, farcida d’alternatives que permeten cobrir tots els àmbits 
de la nostra vida: les cures, la comunicació, el vestuari, l’oci, l’alimentació, etc..
Xavier Palos és una de les persones de referència en l’àmbit de l’economia social, 
solidària i cooperativa a Catalunya i ha fet d’aquesta disciplina la seva forma de vida. 

Medalla d’Honor de Barcelona
En el seu 15è aniversari, per la seva implicació
en la dinamització social i comunitària del barri
del Bon Pastor i per la seva aposta per teixir
una xarxa de suport mutu.

SANT ANDREU

BANC DEL TEMPS DEL BON PASTOR

El Banc del Temps del Bon Pastor celebra enguany el seu 15è aniversari, essent 
l’entitat d’aquestes característiques més antiga de tota la ciutat. Va néixer com a 
xarxa per vehicular la solidaritat entre els veïns i veïnes del Bon Pastor, un barri en 
plena transformació urbana on cal reforçar les entitats i els espais que fomentin la 
cohesió social. 
Les entitats responsables de la gestió del Banc del Temps del Bon Pastor són l’As-
sociació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor i la parròquia del Bon Pastor, en el marc 
de col·laboració entre el Districte de Sant Andreu, el Sector de Serveis Personals de 
l’Ajuntament de Barcelona, i Salut i Família. La seu del Banc del Temps és al Centre 
Cívic del Bon Pastor, del districte de Sant Andreu.
La seva manera de treballar, molt semblant a altres experiències de bancs del 
temps que han funcionat amb èxit en altres llocs, consisteix a fer que les persones 
que es comprometen amb el banc ofereixen una part del seu temps lliure i, al seu 
torn, poden demanar també unes hores per a aquelles activitats en les quals estan 
interessades.
Al Banc del Temps, amb més de 200 socis, s’intercanvien tot tipus de serveis: des 
de treballs de lampisteria a classes de català o d’informàtica. D’aquesta manera, es 
configura un escenari d’intercanvi multilateral que té per objectiu teixir una xarxa de 
suport mutu que treballi en el reforç de la vida comunitària al barri. 
Gestionat per un equip de voluntaris i voluntàries, el Banc del Temps del Bon Pastor 
s’ha convertit, amb el pas dels anys, en una de les entitats de referència al barri. A la 
seva activitat ordinària, el banc hi suma també la seva implicació en la Festa Major, 
així com en altres esdeveniments festius i culturals del Bon Pastor. 
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Medalla d’Honor de Barcelona
En reconeixement de la seva tasca social
i el seu treball constant en favor de la
integració i la dignificació de les
dones al districte de Sant Martí.

SANT MARTÍ

ASSOCIACIÓ DE DONES ÁMBAR PRIM

L’Associació de Dones Ámbar Prim es va constituir el 1992, tot i que la seva historia 
va començar un any abans. Va sorgir de la iniciativa d’unes dones del barri del Besòs 
que havien estat participant en activitats organitzades pel Centre de Serveis Socials 
Besòs i l’Oficina de Benestar Social, i que van sentir la necessitat d’organitzar-se en 
un entorn on no havia existit prèviament cap associació de dones.
Les primeres activitats que es van fer per a dones van ser tallers de ceràmica i ioga, i 
ràpidament se n’hi van afegir d’altres, sempre amb l’objectiu d’afavorir una major in-
tegració de les dones del barri i d’involucrar-les en la societat i en el seu propi barri.
L’entitat va anar creixent i, de mica en mica, es va anar consolidant dintre del barri, 
sense grans campanyes de promoció ni entrar en polèmiques de cap tipus, només 
amb el treball constant, la il·lusió i l’empenta d’unes dones d’un barri sovint estigma-
titzat per la societat.
Durant aquests anys, l’entitat ha anat evolucionant i s’ha anat afegint a les iniciatives 
que li ha proposat l’Ajuntament. L’associació participa activament en el Consell de 
les Dones del districte de Sant Martí i, des de sempre, col·labora en l’organització de 
les activitats del mes de març, el mes de la dona. A més, organitza col·loquis i xerra-
des sobre temes d’interès general que proposen les mateixes sòcies.
La seva filosofia de col·laboració amb altres entitats ha portat l’associació a impli-
car-se en diferents projectes vinculats a la dona, com ara l’eradicació de la violèn-
cia de gènere amb el Pla comunitari Besòs-Maresme, el projecte «Història Besòs, 
Maresme i Sant Adrià», i l’homenatge a les onze dones afusellades al Camp de la 
Bota. Igualment, l’entitat col·labora amb el Museu Blau en la Nit dels Museus, i amb 
l’associació de dones paquistaneses i marroquines SAHHA, amb SOS Racisme i en 
el Pla comunitari Besòs-Maresme.
L’associació vol continuar consolidant els valors que al llarg d’aquests anys ha anat 
construint, com la integració i el desenvolupament de les dones del barri amb inde-
pendència del seu origen, la voluntat de servei social i cultural o la col·laboració amb 
altres entitats en projectes relacionats amb la dignificació de les dones.

Medalla d’Honor de Barcelona
Per la seva contribució en favor de la
integració social i la millora de la qualitat
de vida de les persones adultes
amb discapacitat intel·lectual.

SANT MARTÍ

FUNDACIÓ PRIVADA EL XOP

La Fundació Privada El Xop, entitat sense afany de lucre, va néixer el 1977 per con-
tinuar i complementar la tasca iniciada per la Cooperativa El Xop.
La seva finalitat és promoure l’autonomia personal i la integració social de les per-
sones adultes amb discapacitat intel·lectual, posant en funcionament els serveis 
necessaris per donar resposta integral a les seves necessitats.
L’entitat va iniciar les seves activitats en un petit local de Ciutat Vella, al carrer del 
Doctor Dou, i l’any 1983 es va traslladar a la seva ubicació actual al carrer de Llull, al 
districte de Sant Martí, en uns locals que permetien millorar el servei i oferir atenció 
a un nombre més gran de persones. Des de llavors, l’entitat ha anat adaptant el seu 
funcionament a la realitat de cada moment per tal de millorar el benestar personal i 
incrementar la qualitat de vida de les persones que atén.
La fundació gestiona un centre ocupacional de 68 places, sostingut amb fons pú-
blics, que té per objecte la potenciació de les capacitats dels usuaris i usuàries a 
través d’un programa d’atenció individual. S’hi treballen funcions de la teràpia ocu-
pacional, com ara l’ajustament personal i social i l’ocupació terapèutica i prelaboral, 
amb l’objectiu d’aconseguir el màxim nivell d’autonomia personal i social, i potenci-
ar la integració en la comunitat.
L’any 2011, per iniciativa de les famílies i els professionals de l’entitat, es va crear la 
llar-residència Les Casetes en un espai cedit per l’Ajuntament de Barcelona, amb 
l’objectiu d’oferir un servei d’habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual 
que no poden romandre en el domicili familiar per diferents motius. La llar, que dis-
posa de dotze places, afavoreix una major participació d’aquestes persones en les 
activitats i les situacions de la vida diària i comunitària.
Actualment, i mitjançant aquests serveis, la Fundació Privada El Xop segueix acom-
panyant i donant suport a les persones que atén al llarg del seu cicle vital.
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