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Dir medalles d’honor és assenyalar i celebrar les persones i les 
entitats de la ciutat. És escoltar, com cal fer sempre i tot l’any, 
els districtes per saber, de primera mà, qui cal que coneguem 
i distingim.

Així, entitats de la ciutat reben l’enhorabona, i persones 
conegudes i respectades al seu barri passen a ser patrimoni i 
història de tothom.  

Aquest any arribem al 14è any consecutiu de lliurament de 
medalles, i observem com la pedrera de bones persones i d’entitats compromeses 
no s’acaba i no s’acabarà mai perquè, lluny d’esgotar-se amb la seva nominació, són 
exemple viu per als altres i les generacions futures. 

Fem història, història local, per un simple acte de justícia. Volem que el treball solidari, 
que fa lliures les persones i els dóna, veritablement, entitat de ciutadans, no es perdi 
en la memòria de les persones, sinó que perduri des de la consistència dels annals i 
dels registres. 

No és fàcil definir l’honor, sembla que té a veure amb la bona reputació o el prestigi. 
Avui, la nostra societat democràtica i de dret fan que tots valguem el mateix, amb 
igualtat de drets i deures, així l’honor podria ser allò que ens distingeix pels nostres 
actes i per la nostra implicació amb els altres. 

L’honor, les medalles d’honor, ens parlen d’una manera de ser generosa, i no hi ha 
millor honor que ser un veí i ciutadà estimat per la seva ciutat. 

Gràcies per omplir de significat el mot ciutadania. 

Joan Carles Sánchez
Alcalde
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ASSOCIACIÓ 
VALLÈS AMICS PER 
LA NEUROLOGIA 
(AVAN)

AVAN és una entitat fundada l’any 1993, 
és a dir, fa 20 anys, i va néixer amb 
l’objectiu de donar suport i recursos 
a persones i familiars afectades per 
l’Alzheimer, el Parkinson i l’esclerosi 
múltiple. 
 
En els seus orígens va comptar amb 
el suport de 27 famílies, que es van 
associar per tal que els seus familiars 
amb una malaltia neurològica tinguessin 
una millor qualitat de vida. Després 
de 20 anys són més de 1.300 famílies 
associades. 

Actualment AVAN vetlla per millorar 
la qualitat de vida de les persones 
afectades de malalties neurològiques, 

Medalla d'Honor de 
Sabadell a l’Associació 
Vallès Amics per la 
Neurologia (AVAN) per 
la seva atenció i ajuda integral a 
les persones afectades per alguna 
malaltia neurològica i a les seves 
famílies al llarg dels darrers 20 anys 
cercant sempre la implicació i la 
complicitat de tots els agents de la 
societat.
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els seus familiars i entorn, oferint suport 
social, terapèutic i de lleure, i establint 
un compromís d’atenció, proximitat 
i continuïtat. També promou  l’avenç 
del coneixement en l’àmbit de la 
neurologia per tal de donar resposta 
a les necessitats existents i fomentar 
l’associacionisme, el voluntariat i el 
treball en xarxa.

 Després de 20 anys volen ser una entitat 
de referència en el model d’atenció 
integral a les persones afectades per 
malalties neurològiques i les seves 
famílies, cobrint totes les necessitats al 
llarg del procés de la malaltia.
 Per tot això, treballen per crear 
un sistema de qualitat, innovació, 

recerca, millora contínua i sostenible 
econòmicament, que busca la implicació 
i la complicitat de tots els agents de la 
societat.
 
En rebre la Medalla d’Honor, Vicenç 
Creus, president de l’entitat, ha afirmat 
que “aquest guardó reconeix l’esforç 
i la feina feta durant aquests anys i 
l’encoratgen per continuar treballant 
amb vocació de servei a la ciutat. 

En nom de totes les persones que 
formen part de l’AVAN: afectats, familiars, 
voluntaris, socis, treballadors i Junta, 
dóna les gràcies a totes les entitats i 
persones que han fet possible aquest 
reconeixement.”
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COLLA DE 
DIABLES DE 
LA CREU 
ALTA

Medalla d’Honor de 
Sabadell a la Colla de 
Diables de la Creu Alta pel 
30è aniversari de l’inici de les seves 
activitats com a manifestació cultural 
i folklòrica de Catalunya.

Oficialment la colla es va formar l’any 
1983, fruit del moment històric que 
vivia la cultura tradicional als inicis de 
la democràcia. La colla de la Creu Alta 
va iniciar la seva trajectòria impulsats 
per donar a conèixer la cultura popular 
tradicional catalana, un tram de camí 
que ja fa 30 anys que recorren. 

Durant aquests 30 anys d’història, 
la Colla de Diables de la Creu Alta 
ha fet més de 500 actuacions i han 
visitat moltíssimes poblacions dels 
Països Catalans, com per exemple 
Vilaür, l’Aquelarre de Cervera, Pi de la 
Cerdanya, Barcelona, entre d’altres. 

En la seva història recent, la Colla va 
crear Els Banyetes de la Creu Alta, 
el 2009, ja que la Colla de Diables 
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gairebé tenia 30 anys i molts dels seus 
membres ja tenien fills. D’aquesta 
manera es va fundar la colla infantil 
en el marc del 25è aniversari dels 
Diables de la Creu Alta. 
Actualment, la colla està formada 
per més de 100 membres entre nens, 
nenes, pares i mares que, a més 
d’actuar arreu del territori, formen els 
més petits en la seguretat pirotècnica 
i en la cultura festiva del foc.

Guillem Mota (president) i Pere Gallifa 
(cap de Colla), en rebre la Medalla 
d’Honor, han volgut manifestar 
que “la colla està molt contenta pel 
reconeixement. L’entitat està molt viva 
i activa en el seu 30è aniversari. Cal 
seguir treballant, però, i reivindicar un 
local per als Diables i Banyetes”.
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INSTITUT 
AGUSTÍ  SERRA 
I FONTANET

Medalla d’Honor de 
Sabadell a l’Institut 
Agustí Serra i Fontanet 
per la tasca que desenvolupa al 
barri en col·laboració amb diverses 
entitats com a resultat dels valors 
de participació i ciutadania inculcats 
per l’equip directiu i docent als seus 
alumnes.

L’Institut Agustí Serra i Fontanet inicia 
el seu camí el curs 1982-1983 i avui té 
més de 30 anys de bagatge dedicat a la 
Formació Professional. 

Té com a principals objectius la formació 
integral de l’alumat tant en la vessant 
intel·lectual, com professional i humana, 
en un marc on es potencien els valors 
ciutadans i la capacitat de relació i treball 
en equip. 

Des de fa anys, l’alumnat de l’institut 
col·labora amb les entitats del barri de 
Ca n’Oriac i realitzen les pràctiques als 
seus comerços i negocis. Molts d’ells, 
també, participen voluntàriament a 
la major part d’actes que organitza 
l’associació de veïns, com ara els de la 
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Festa Major. D’aquesta manera Ca n’Oriac 
rep l’energia i la integració de l’alumnat 
de l’institut en la vida comunitària del 
barri. Una actitud que des de l’Institut 
es potencia i s’anima a portar a terme, ja 
que tenen a veure amb els valors d’una 
ciutadania activa. 

Manuel Robles, director de l’Institut 
Agustí Serra, en rebre la Medalla d’Honor 
de la ciutat, ha volgut destacar que “el 
centre és un gresol policromàtic que té 
assumida la cultura del treball, ja que 
l’èxit radica en un conjunt d’esforços 
individuals i col·lectius que condueixen 
a la realització personal i professional de 
l’alumnat. La fita de l’institut és la millora 
contínua per posar formació acadèmica 
al servei del barri i de la ciutat”.
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ASSOCIACIÓ 
CATALANA 
D’AFECTATS DE 
FIBROMIÀLGIA

Medalla d’Honor de 
Sabadell a l’Associació 
Catalana d’Afectats de 
Fibromiàlgia per la seva tasca 
educativa, de divulgació, d’informació 
i orientació, i de suport i d’ajuda 
mútua, adreçada a les persones 
afectades de fibromiàlgia, síndrome 
de fatiga crònica i sensibilitat química 
múltiple, als seus familiars i a la 
ciutadania en general.

L’associació Catalana d’Afectats de 
Fibromiàlgia és una associació sense 
ànim de lucre, fundada i formada per 
persones afectades de fibromiàlgia, 
síndrome de fatiga crònica i/o 
sensibilitat química múltiple. 
Actualment, però, també hi ha un bon 
nombre de persones no afectades que 
col·laboren activament en l’associació. 

L’ACAF es va constituir el desembre de 
1999 i, actualment, té més de 3.000 
persones associades d’arreu del país. 
Les activitats de l’ACAF es financen per 
mitjà de les quotes socials, subvencions 
d’administracions públiques i donatius 
particulars.
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Són moltes les activitats que realitzen 
a favor de les persones que pateixen 
aquestes malalties: com ara informació 
telefònica, acollides i atenció personalit-
zada, informació i orientació a familiars, 
grups d’ajuda mútua, tallers de 
recuperació funcional, interlocució 
amb les administracions, divulgació 
dels coneixements sobre la malaltia i 
les seves repercussions, difusió d’una 
revista especialitzada i el manteniment 
d’un lloc web i grups de participació en 
les xarxes socials, entre d’altres.

La seu territorial de Sabadell, ha estat, 
sens dubte, una de les més actives 
d’arreu del país. Es va inaugurar l’any 
2001 al barri de la Concòrdia. Amb 
el temps, però, ha estat treballant en 
diversos punts de la ciutat, fins a tenir 
establerts punts d’activitats fixes al 

Centre Cívic de la Concòrdia i al Centre 
Cívic de Sant Oleguer.

En rebre la Medalla d’Honor de la ciutat, 
la coordinadora delegada de la seu 
de Sabadell, Montserrat Duocastella 
Terés, ha volgut expressar “l’agraïment 
al Districte 4t de la ciutat de Sabadell, 
i especialment a l’Associació de Veïns 
de la Concòrdia - Can Borgonyó, pel 
seu suport i les seves gestions a l’hora 
de fer possible aquest reconeixement. 
El reconeixement a l’Ajuntament de 
Sabadell per tota la col·laboració i 
el suport rebut durant tots aquests 
anys. I un agraïment molt especial per 
a totes les persones voluntàries, la 
majoria malaltes, que, amb el seu esforç 
diari, han contribuït a fer possible el 
manteniment de les activitats de la seu 
territorial de Sabadell de l’ACAF”.
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CANTAIRES 
DE CAN FEU

MeDAllA D’HoNor De 
SAbADell A l‘eNtItAt 
CANtAIreS De CAN Feu 
per la seva trajectòria dins del món 
del cant coral i per haver portat el 
nom del barri de Can Feu arreu.

Cantaires de Can Feu han arribat 
aquest any al 20è aniversari. Des del 
barri de Can Feu i oberts a la ciutat i 
tot el territori. Han fet incomptables 
actuacions locals: Festa Major de 
Sabadell, festes majors de barris i 
caramelles. També han realitzat diferents 
actuacions a altres poblacions com 
Passanant o Pujalt, i d’altres en l’àmbit 
europeu com Roma, Holanda o Gènova, 
per citar només alguns indrets.  I han 
cantat en diferents esglésies d’arreu 
del territori, com la de Montserrat, la de 
Núria o la Mercè. 

La solidaritat és el principal motiu 
per sortir de casa i cantar. Així són 
innombrables les seves actuacions a 
casals d’avis, residències geriàtriques, 
o el fet d’haver actuat en La Marató de 
TV3, o la participació d’un CD  a beneficis 
dels damnificats de l’Huracà Mitch. 

Són uns convidats clàssics en el Dia de 
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la Música de Sabadell o el Concert de 
l’Aplec de la Salut i la Festa Major de 
Sabadell. 

Al llarg d’aquests 20 anys d’història hi 
ha hagut grans moments de ciutat, com 
visitar el Papa de Roma amb motiu del 
125è aniversari del Títol de Sabadell 
Ciutat, o dur la bandera de Sabadell a la 
ciutat holandesa d’Enschede. 

En rebre la Medalla d’Honor, el seu 
president, César Izquierdo Gras, ha 
volgut manifestar que “ens omple 
d’orgull, i ens esperona a seguir 
treballant en l’àmbit de la cultura, 
cultura que en aquest cas és de cant i  
la convivència, perquè 20 anys donen 
per molt. A la nostra coral hi ha hagut 
canvis, que fan que hàgim crescut com a 
cantaires i també com a persones, però 
el més important és que la música ens 
omple i ens dóna el plaer de fer feliç la 
gent que ens escolta”.
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SRA. MARI 
CARMEN LÓPEZ 
GARCÍA

MeDAllA D’HoNor 
De SAbADell A lA 
Sra. MArI CArMeN 
lópez GArCíA per les tasques 
realitzades al barri en favor de la 
integració de les dones nouvingudes 
i de col·laboració en les festes 
tradicionals.

L’Associació de Veïns d’Espronceda 
ha volgut reconèixer la tasca de Mari 
Carmen López García pel seu treball a 
favor de la comunitat.

Destaca la seva tasca diària en contra 
de qualsevol tipus de maltractament a 
les dones. Un problema sobre el qual 
està especialment sensibilitzada per 
la injustícia que comporta, i perquè és 
una xacra per a una ciutat amb igualtat 
de drets, oportunitats i dignitat per a 
tothom. 

A banda d’aquesta qüestió tan 
fonamental i per la qual treballa ben 
incansablement, Mari Carmen López 



Sabadell 2014

García també participa activament en 
les festes del barri, festes que són un 
sinònim de convivència, celebració 
i cohesió, com ara les de Nadal, el 
Carnestoltes, la Castanyada o el 
tradicional sopar de germanor del 
barri. Festes en les quals està implicada 
directament i que organitza, juntament 
amb altres persones del barri. 

En rebre la Medalla d’Honor, Mari Carmen 
López García ha volgut manifestar que: 
“aquesta medalla és per a totes les 
persones que formen l’Associació de Veïns 
d’Espronceda perquè tots treballem per 
una millor convivència i tolerància en el 
nostre barri”.
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SR. MANUEL 
CARRASCO 
AMADOR

Medalla d’Honor de 
Sabadell al Sr. Manuel 
Carrasco Amador per la seva 
trajectòria educativa com a mestre 
i director d’escola i també pel seu 
compromís amb el barri de Torre-
romeu.

L’Associació de Veïns de Torre-romeu 
ha volgut distingir Manuel Carrasco,  
tot i que no visqui al barri, per la seva 
trajectòria personal i el compromís que, 
al llarg dels anys, ha demostrat com a 
professor de les escoles Joan Montllor 
i  Agnès Armengol fins al moment de 
jubilar-se. 

Al llarg d’aquest temps, la seva actitud 
humana, de servei, de compromís amb 
els altres, primer com a mestre i després 
com a director, ha estat exemplar i s’ha 
guanyat l’estimació del barri per la seva 
passió per l’educació. 
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Una vegada jubilat, va continuar la seva 
dedicació docent com a mestre voluntari 
de l’SCAI (Servei Ciutadà d’Acolliment als 
Immigrants). 

A l’hora de rebre la Medalla d’Honor, 
ha volgut agrair “a l’Associació de Veïns 
de Torre-romeu la seva proposta, tot i 
que  crec que hi ha persones i entitats al 
barri i al districte molt més mereixedores 
d’aquest reconeixement. L’únic que he 
fet és  intentat saber mirar i entendre, 
i procurar la relació personal amb els 
alumnes, pares i veïns”.
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CLUB 
ESPORTIU 
MERCANTIL

Medalla d’Honor de 
Sabadell al Club esportiu 
Mercantil en el 100è aniversari 
de la seva creació per la seva 
contribució a la promoció de l’esport 
sabadellenc.

A finals de l’any 1913, alumnes 
del col·legi Mercantil, anomenat 
popularment Cal Tatché, decideixen 
fundar un club de futbol que anomenen 
Sporting Club Mercantil. L’equip, influït 
pels èxits del Centre d’Esports Sabadell i 
del Futbol Club Barcelona, adoptarà els 
colors blaugrana dels culés i la samarreta 
arlequinada de l’equip de la ciutat.

La popularitat del Mercantil va creixent 
a la nostra ciutat i aviat té un nombrós 
grup de jugadors i seguidors que 
l’acompanyen fins i tot quan van a jugar 
a fora.

L’any 1925 l’entitat és admesa com 
a membre de la Federació Catalana 
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de Futbol i comença a disputar 
competicions oficials destacant en 
l’àmbit territorial.

Als anys 50, el Mercantil va assolint 
ascensos fins a arribar a la tercera divisió 
del futbol estatal, on hi serà fins a l’any 
60. En aquests anys arriba a jugar una 
promoció d’ascens a Segona Divisió, que 
malauradament no pot aconseguir.

Uns anys més tard, el club va decidir 
dedicar tots els esforços a la promoció 
del futbol base. Aquesta tasca ha portat 
el Club Esportiu Mercantil a ser un 
dels clubs punters a Catalunya en la 
formació de jugadors, competint sovint 
les màximes categories del futbol català 

amb els seus equips i formant una gran 
quantitat de jugadors que han arribat 
a categoria professional en alguns dels 
millors equips de la lliga espanyola i 
últimament també de l’estranger.

Jordi Grané, president del Mercantil, ha 
declarat que “Aquesta Medalla la rebem 
en nom dels 100 anys de treball en el 
club, per la trajectòria d’una entitat 
marcada per la promoció de l’esport; 
per la formació en valors per mitjà del 
futbol de milers de nens, nenes i joves 
sabadellencs, com també per la gran 
projecció de la imatge de la ciutat que 
ha proporcionat mitjançant la seva 
activitat”.
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SOLIDARIS 
AMB EL POBLE 
SAHRAUÍ

Medalla d’Honor de 
Sabadell a Solidaris 
amb el poble Sahrauí en 
el seu 25è aniversari treballant 
per l’agermanament amb el poble 
Sahrauí.

Al maig del 1989, Sabadell, va ser la 
segona ciutat de l’estat espanyol que va 
signar un acord d’agermanament  amb 
una ciutat de la colònia espanyola del 
Sàhara Occidental.

En aquell moment la conquesta de la 
democràcia no podia ser completa si 
s’oblidava la realitat i  la lluita dels drets 
d’altres pobles del món. En aquest 

marc, un grup de persones van iniciar la 
seva acció de suport a la reivindicació 
dels sahrauís de poder exercir el dret 
de l’autodeterminació, d’acord amb el 
que reconeixen les Nacions Unides i 
el dret internacional, en el marc de la 
Lliga dels Drets dels Pobles, i que va es 
va continuar per mitjà del que avui és  
l’associació anomenada  Solidaris amb 
el Poble Sahrauí.

Aquest agermanament es manté viu 
i renovat gràcies a l’activisme actiu 
de les entitats com Solidaris amb el 
Poble Sahrauí, Sabadell Acull Infants 
Sahrauís, la Lliga dels Drets dels Pobles, 
etc. i d’altres agents de la ciutat com 
l’Hospital Parc Taulí, la ciutadania i el 
suport institucional de l’Ajuntament de 
Sabadell,  que han fet possible que la 
ciutat continuï defensant els drets dels 
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ciutadans d’un poble amb una situació 
política internacional enquistada. 

Solidaris amb el Poble Sahrauí és una 
entitat molt consolidada a Sabadell, 
que es centra en l’àmbit del suport a la 
població sahrauí tant la que es troba al 
territori del Sàhara Occidental –antiga 
colònia espanyola–, com la que es troba  

en els camps de refugiats de Tinduf 
(Algèria).

Al llarg d’aquests anys ha basat  la seva 
actuació a difondre entre la ciutadania 
sabadellenca la situació que pateix el 
poble sahrauí, per tal de mobilitzar-la 
i generar diferents accions de suport 
en el camp cultural, alimentari, sanitari 
i polític, perquè puguin aconseguir  
l’exercici del dret a l’autodeterminació.

En rebre la Medalla d’Honor, la 
presidenta de  l’entitat, Carme Arís, 
ha volgut manifestar que  “és un 
reconeixement al conjunt de la 
ciutadania que després de 25 anys 
continua estant al costat del poble 
sahrauí, atès que encara no ha 
aconseguit els objectius pels quals va 
emprendre aquesta lluita”. 
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Medalla d’Honor de 
Sabadell a l’Agrupació 
Coral talia pel seu compromís 
amb el món de la cultura popular i 
tradicional catalana i especialment 
amb el món del cant coral durant els 
darrers 70 anys.

AGRUPACIÓ 
CORAL TALIA

Es fundà l’any 1943 com un cor de 
caramelles gràcies a l’interès d’un 
grup d’homes que tenien la necessitat 
d’expressar les seves inquietuds culturals 
davant la manca de llibertat d’aquells 
anys. 

A partir de l’any 1980, s’incorporen a la 
coral les veus femenines, i es converteix 
en una coral mixta. 

A través d’aquests 70 anys d’història, 
la coral ha crescut i ha ampliat el seu 
repertori i millorat la seva qualitat 
interpretativa. D’aquesta manera 
han portat a terme innombrables 
representacions dins i fora de 
Catalunya. Han actuat a ciutats com 
Madrid, Toledo, Saragossa, Donosti i 
moltes altres. Al llarg dels anys la seva 
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presència ha estat constant en diversos 
concursos i concerts organitzats per 
la Federació de Cors de Clavé i altres 
corals i ha obtingut diferents premis. 

Durant la seva història, la coral també 
ha realitzat activitats pedagògiques, 
amb actuacions per a joves intèrprets i 
cursos de solfeig i tècnica vocal.

Un dels moments destacats de la seva 
història va ser quan a l’any 1986 va ser 
escollida per la Federació de Cors de 
Clavé per a l’estrena de l’himne de la 
vila claveriana, a Ripoll, de la qual n’és 
membre des de la seva fundació. 

Una de les línies d’actuació de la coral 
són les activitats benèfiques i solidàries 
així com trobades que activen la pròpia 
convivència i enriqueixen el lligam 
entre els seus membres.

A l’hora de rebre la Medalla d’Honor, la 
seva presidenta, Montse Grau ha volgut 
declarar que “rebem aquesta distinció 
en nom de totes les persones que han 
format part de la Talia durant aquests 
70 anys, a les quals també els dediquem 
aquest homenatge”.



medalles d’honor
Sabadell 2014


