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PREMIS CIUTAT DE L’HOSPITALET ||| DESENA EDICIÓ

Imatge de família de tots els premiats juntament amb els membres del jurat

Clam contra l’holocaust
nazi i el terrorisme
La Farga va acollir la cerimònia de gala on van assistir representants de la societat hospitalenca
Les víctimes de
l’holocaust nazi i
d’atemptats terroristes
perpetrats per
qualsevol organització
han estat els
protagonistes dels
Premis Ciutat de L’H
Un clam contra qualsevol tipus
de violència i a favor dels drets
humans. Aquest és, en síntesi,
l’esperit que ha marcat la desena edició dels Premis Ciutat
de L’Hospitalet, lliurats en el
decurs d’una emotiva cerimònia de gala celebrada a La Farga el 29 d’abril amb la presència de més de 1.500 representants del món polític, cultural i
associatiu del municipi.
Els guardonats amb el Premi
d’Honor, la màxima distinció, van
ser les víctimes i els supervivents
de l’holocaust nazi, coincidint amb
el 60è aniversari de l’alliberament
dels camps de concentració. Enric
Marco, president de l’Associació
AMICAL-Mauthausen, que va recollir el premi acompanyat de Josep
Calvis, nét d’un dels hospitalencs
morts en aquest camp alemany, va
agrair el guardó i va insistir en recordar el passat per entendre el
present. “Cal explicar als nostres joves que ara estan passant coses
també greus. Kosovo, Chiapas, Guantánamo, Palestina... són els actuals
camps de concentració”, va dir.
Paral·lelament, el premi de Cooperació i Solidaritat va anar a mans
de les entitats de víctimes del terro-
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Els guardonats

risme. Els seus representants, el
president de l’Associació Catalana
de Víctimes d’Organitzacions Terroristes, Robert Manrique, i la presidenta de l’Associació de Víctimes
de l’Atemptat de l’11M, Pilar Manjón, van coincidir en el desig que
algun dia els premis es destinin a
celebrar l’eradicació del terrorisme.
 Una dècada d’història

Economia Social, Sostenibilitat
i Noves Tecnologies
TALLERS BELLVITGE. Per la tasca

Premi d’Honor
SUPERVIVENTS I VÍCTIMES DE L’HOLOCAUST NAZI. En reconeixement

Cooperació i Solidaritat
ENTITATS VÍCTIMES D’ORGANITZACIONS TERRORISTES. Per la seva

a tots aquells que van patir el
més gran genocidi contra la humanitat i quan es compleixen
60 anys de l’alliberament dels
camps de concentració nazis.
Recullen el premi Enric Marco
(a dalt) i Josep Calvis.

voluntat d’unir i ajudar les famílies afectades directament i
indirectament per atemptats,
per reivindicar els seus drets i
per reclamar justícia. Recullen
el premi Pilar Manjón i Robert
Manrique.

desenvolupada des de 1968 a
favor de la integració de col·lectius de discapacitats en la societat i, principalment, en el
món laboral. Recullen el premi
Mario Gavilán, gerent, i els treballadors Juan Luis i Sònia.

Drets humans i la Convivència
RANA HUSSEINI, PERIODISTA JORDANA. Per la seva lluita a favor

Arts i Cultura
CENTRE CATÒLIC. Pels seus cents

Comunicació
MÒNICA TERRIBAS, PERIODISTA DE
TVC. Pel seu rigor periodístic,

dels drets de les dones arreu
del món. Ha estat la primera a
denunciar les condemnes a
mort de dones acusades de
pràctiques sexuals al marge de
la moral religiosa. S’enfronta a
multitud d’amenaces.

anys ininterromputs a favor de
la cultura i les tradicions catalanes, a través del teatre i la poesia, i a favor de l’esport, amb la
secció de bàsquet, la qual tot
just celebra 75 anys de vida. Recull el premi Joan Trias, president de l’entitat.

per la seva forma especial d’entrevistar i d’aprofundir en el
tractament informatiu de l’actualitat des del programa La nit
al dia del Canal 33, així com per
la seva tasca docent a la Universitat Pompeu Fabra.

Aquestes distincions, que atorga
l’Ajuntament en reconeixement a
iniciatives individuals o col·lectives
en pro de la igualtat, la solidaritat i
el progrés de la societat, reapareixien, després d’un parèntesi d’un
any, amb categories redefinides i
amb la intenció de mantenir a partir d’ara una periodicitat bianal. L’alcalde Celestino Corbacho, durant la
seva intervenció, va destacar la trajectòria d’aquests guardons. “Han
estat deu anys de petites històries
escrites per moltes mans, mans de
persones i col·lectius que han contribuït a fer una societat més justa”.
En aquest sentit, l’alcalde va lloar la
tasca de personatges vinculats a
aquests premis i que avui ja no hi
són, com ara Adolfo Marsillach,
Joan Reventós, Antoni Caparrós, Ernest Lluch, José Ituarte, Pedro Zamora i Andreu Trias.
El president honorífic del jurat,
Ernest Benach, president del Parlament, en un missatge gravat va
destacar que “aquests guardons
demostren el tarannà d’una ciutat
apta per afrontar els reptes del segle XXI”. El mestre de cerimònies va
ser l’actor Toni Sevilla (el ‘Paco’ d’El
Cor de la ciutat). # ROSA SALGUERO
Especial Premis Ciutat de L’H a:
www.canal-h.net

