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XI Premis Ciutat
L’11a edició dels Premis Ciutat
de L’Hospitalet 2007 ha retut
homenatge a les iniciatives i
aportacions més significatives
de persones o organitzacions
que han contribuït a fomentar
la solidaritat, la igualtat i el progrés social en el període 20052006. La cerimònia s’ha celebrat el 27 d’abril a La Farga i ha
estat conduïda pel periodista
Queco Novell, integrant de l’equip
del programa Polònia de TV3.
El moment culminant de la nit
ha estat el del lliurament del Premi
d’Honor a José Murillo, mossèn
de la parròquia Mare de Déu de la
Llum del barri de la Florida. Mentre
s’escoltava El canto a la libertad de
José Antonio Labordeta, l’escenari
s’ha omplert de gom a gom amb
familiars, amics, membres de la
comunitat religiosa i representants
d’entitats del barri. Un pare Murillo
emocionat ha rebut de mans de
l’alcalde una reproducció de l’escultura L’Acollidora d’Arranz Bravo i el
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diploma que l’acredita com a Premi
d’Honor Ciutat de L’Hospitalet. El
pare Murillo ha rebut el guardó per
la seva trajectòria i el seu compromís amb els col·lectius més desafavorits i per la seva reivindicació dels
valors humans i socials.
En el decurs de la cerimònia s’ha
projectat un vídeo amb imatges de
la ciutat acompanyat d’un tema mu
sical composat, especialment per a
l’ocasió, pel cantautor hospitalenc
Dani Flaco. També s’ha visionat un
muntatge audiovisual de denúncia
del canvi climàtic, el racisme, les
guerres i les injustícies socials.
El jurat d’aquesta onzena edició
ha estat presidit de manera honorífi
ca pel president del Govern central,
José Luis Rodríguez Zapatero. També han format part l’alcalde, els portaveus dels cinc grups municipals;
el conseller de Governació, Joan
Puigcercós; els diputats del Parlament de Catalunya Joan Boada (ICVEUiA), Manuela de Madre (PSC),
Rafael Luna (PPC) i Joana Ortega

(CiU); Rosa Cullell, directora del Gran
Teatre del Liceu; els periodistes Juan
Cruz i Arturo San Agustín, i el president del RACC, Sebastià Salvadó.
Els Premis Ciutat de L’Hospitalet
consten d’un diploma i de L’Acollido
ra d’Arranz Bravo. Així mateix, i amb
la finalitat de contribuir al desenvolupament d’iniciatives i activitats
promogudes per persones físiques
o jurídiques, sense ànim de lucre,
l’Ajuntament hi destina una dotació
econòmica de 16.500 euros, que
seran distribuïts, a proposta de les
persones premiades, entre les entitats que considerin oportunes.
Des que es van instaurar els
Premis Ciutat de L’Hospitalet l’any
1995, han rebut el Premi d’Honor
José María Mendiluce, l’equip d’investigació sobre fibrosi quística de
l’Hospital Duran i Reynals, José Ituarte (pòstum), Jaume Valls, Jaume
Botey, Francesc Candel, Ernest Lluch
(pòstum), Manel Tirvió, la Cofradía
15+1 i les víctimes i supervivents
de l’holocaust nazi. # redacció

gabriel cazado

El reconeixement al treball solidari ha estat el principal fil conductor de la

Foto de família amb tots els guardonats i els membres del jurat d’aq

ElS GuardonatS

PREMI DE LES ARTS I LA CULTURA

PREMI DE COMUNICACIÓ

PELS DRETS HUMANS I LA CONVIVÈNCIA

Setmana del Cant Coral a L’Hospitalet
Recullen el premi els representants de les corals Xalesta, Jesús Rocosa; Heura, Pere Riera i Elisard Sala,
Vicenç Adrubau.
Motius: Durant vint-i-quatre anys han organitzat un cicle de concerts de música coral que gaudeix d’un gran
prestigi arreu de Catalunya. Rocosa ha recordat que
L’Hospitalet té una llarga tradició de cant coral i que
aquest projecte compta amb “molta gent al darrere”.
Rocosa ha afegit que “aquest guardó ens esperona a
continuar treballant”.

Polònia, programa de TV3
Recullen el premi els actors Queco Novell, Manel
Lucas, Toni Albà, Agnès Busquets i alguns guionistes.
Motius: Per la seva originalitat i creativitat i pel continu
esperit de renovació i superació de l’equip de guionistes, actors, productors i tècnics. El director de Polònia,
Toni Soler ha donat les gràcies per mitjà d’un vídeo ja
que no ha pogut assistir a la cerimònia. Soler ha dit
que el premi els feia molta il·lusió, “ens encoratja a
seguir i que per molts anys vostès també ens puguin
seguir a través de les ones”.

Xarxa Internacional de Dones de Negre
Recullen el guardó Marisa Méndez-Vigo i Amparo Marquès de la xarxa espanyola i Lily Traubmann, una de
les fundadores i coordinadora de Bat Shalom, organització israeliana feminista per la pau.
Motius: Per la seva protesta en contra del militarisme
i per la contribució en el procés de construcció d’un
món millor. Per Lily Traubmann “vam començar a Israel
durant la primera intifada en contra de la guerra i la
nostra protesta es va propagar amb més dones vestides de dol defensant la pau i les llibertats”.

ECONOMIA SOCIAL, SOS
TECNOLOGIES

Centre de reinserció social
Recullen el premi les directive
neses, Esther Aparicio i María
Motius: Per la seva trajectòria
social i laboral dels col·lectius
seva aportació en la protecció
neses ha agraït el premi i ha r
litzen des de fa més de 15 an
gràcies als ciutadans per l’ús q
de reciclatge tèxtil distribuïts p
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És el rector de la Parròquia
Mare de Déu de la Llum de
la Florida que l’any passat
va commemorar cinquanta
anys d’història. José Murillo
fou nomenat rector el 1979
per l’Arquebisbe doctor Gregorio Modrego. Murillo, nascut a Badajoz, va arribar a la
Florida el 1966 per la malaltia d’un familiar i decidí, mentrestant, col·laborar
com a pastor a la parrò
quia. S’hi quedà com a vicari i fins ara. Avui Murillo
porta quaranta anys treballant en pro de la integració
social i en benefici dels col·
lectius més desfavorits de
la ciutat.

“No és tant la meva feina com
la que fa l’església a la Florida”

questa onzena edició

STENIBILITAT I NOVES

PREMI DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

l Recollim
es de l’entitat Carmen MeRueda.
en favor de la inserció
s més desafavorits i per la
ó del medi ambient. Merecordat la tasca que reanys. “També vull donar les
que fan dels contenidors
per la ciutat”.

Organització mexicana Nuestras Hijas de Regreso a Casa
Recullen el premi la fundadora, Marisela Ortíz, i Elia
Escobedo, mare d’una de les víctimes.
Motius: Per denunciar el feminicidi a Ciudad Juárez
(Mèxic) i pel suport que ofereixen a famílies i amics
de les víctimes i desaparegudes. Una emocionada Elia
Escobedo ha recollit un guardó que “nos cuesta un do
lor grande” però ho ha agraït, perquè “el saber que no
estamos solas nos ayuda a seguir adelante y a recordar
a nuestras hijas asesinadas y desaparecidas”.

--- Què li ha semblat ser guardonat amb el Premi d’Honor Ciutat de L’Hospitalet?
--- Encara no m’ho crec. És veritat que des que vaig
arribar a L’Hospitalet la meva opció sempre han estat
els pobres i vaig venir a un barri on la majoria de la
gent era immigrant. Penso que no és tant important
la meva feina com la tasca que fa l’església a la Florida. La veritat és que a la parròquia he estat molt
ben acollit i he fet la meva opció religiosa pastoral.
Vaig congeniar de seguida amb els joves del Centre
Social la Florida i sempre he estat al costat dels obrers
que m’ho han demanat. En temps de la dictadura els
deixava la parròquia per fer assemblees, no hi tenia
cap inconvenient.
--- Aquest guardó li canviarà alguna cosa? On
el posarà?
--- Em fa reconèixer que la gent m’estima i jo els
estimo i això em dóna força. On el posaré? Doncs
intentaré que sigui en un lloc on es vegi.
--- Després de 40 anys, se sent hospitalenc?
--- Estimo molt L’Hospitalet i em sento molt hospitalenc. La parròquia sempre ha estat un punt de referència i encara que la forma de vida ha canviat molt,
ara per ara encara es constata que és una parròquia
viva perquè l’església continua plena cada diumenge,
encara que hi ha pocs joves.
--- Com és un dia normal del pare Murillo?
--- Matino molt, faig les meves oracions i seguidament
l’Eucaristia. Després tinc reunions amb matrimonis,
amb parelles de nuvis i tota la tarda la dedico al despatx parroquial, on tinc visites de ciutadans, veïns, ara
especialment immigrants que tenen problemes. Fins i
tot m’atura la gent pel carrer per explicar-me la seva
vida. Més tard tinc reunions amb entitats.
--- La Parròquia Mare de Déu de la Llum és model d’ajut als necessitats. Com ho fa?
--- Miri, els recursos no són gaires, però per damunt
de tot el que faig es escoltar la gent que té necessitat

d’explicar els seus problemes. Cada quinze dies em
reuneixo amb grups de 30 o 35 immigrants que volen parlar dels papers, de feina, i això és una forma
d’ajut. També tenim Càritas, amb la qual es reparteixen
aliments cada quinze dies a unes 70 o 75 persones,
i també, de tant en tant, faig una campanya de recollida d’aliments per als més necessitats en la qual hi
col·labora molta gent. A part, donem algun ajut en
metàl·lic per a pagaments concrets d’aigua o de llum.
I tot això no per paternalisme, que no m’agrada, l’ideal
és que la gent pugui viure de la seva feina. També
derivem persones a Serveis Socials.
--- Explíqui’m alguna anècdota viscuda.
--- Al meu despatx he tingut moltes vivències. El meu
antecessor, mossèn Gili, es va jubilar, i quan vaig entrar
jo, al cap d’un temps va venir una senyora a cercar una
partida de baptisme de feia vint anys i al veure’m jove
em va dir: “no, jo no demanava per vostè, el que jo
vull és parlar amb el seu pare...” (riu)
--- Hi ha distanciament entre Església i societat?
--- Sobretot entre els joves, el problema no és que si
guin creients o no: agafar un compromís de per vida
és difícil, i crec que els joves d’avui tenen molts valors
malgrat que la forma de mostrar-los no sigui l’Eucaristia. El que és un fet és que l’església s’ha d’obrir a la
realitat i no sol en el tema de la joventut, el sexe, preservatius... sinó també amb la incorporació de dones,
i tinc l’esperança que tard o d’hora arribarà.
--- Com veu l’entrada de noves religions?
--- Això és un tema personal i cadascú ha de tenir
llibertat per expressar les seves idees i les religioses
també, sempre que estiguin d’acord amb l’ètica i el
respecte humà. Crec que l’església no ha de tancar-se
a d’altres realitats religioses, encara que s’ha de tenir
molta cura de cap on anem, com vivim, com respectem, perquè el primordial són els valors i el respecte
als altres, indistintament de si s’està d’acord amb l’Es
glésia Catòlica o no. # marga solé

