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Introducció Jurat
El Districe de Gràcia celebra la XX edició dels 

premis Vila de Gràcia com a reconeixement 

a l’esforç d’un gran nombre de persones,  

entitats i institucions que treballen per millorar 

la qualitat de vida de la ciutadania de Gràcia 

i, també, per al conjunt de la societat, en 

àmbits força diferents. El lliurament d’aquests 

premis s’inclou en la celebració de la Revolta 

de Quintes en memòria de la revolta popular 

de 1870 contra la lleva decretada pel primer 

govern sorgit de la Revolució de 1868. Així, 

Gràcia rememora el passat i celebra el present i 

el futur d’una societat civil dinàmica i activa.

Es va reunir el 19 de març de 2015 a la seu del  
Districte de Gràcia:

Il.llma Sra. Maite Fandos, regidora del Districte de Gràcia

Il.lma Sra. Isabel Ribas,  
presidenta del Consell del Districte de Gràcia

Sr. Eugeni Rodoreda, conseller de Cultura, comunicació  
i Medi ambient del Districte de Gràcia

Sra. Antònia Sanjuan, medalla d’honor de Barcelona 2014

Sr. Ramon Botet, president del G-6

Sr. Josep Espigulé Dalmau, de la Societat Catalana 
d’Educació Ambiental

Sr. Víctor Lobo, fundador d’Experimentem amb l’Art 

Sr. Sergi Calafell, president de l’Associació  
de Comerciants Nova Travessera

Sra. Francina Alsina, de la Federació Catalana  
Voluntariat Social

Sra. Gemma Ruiz, periodista



Premis
Premi d’Honor de Gràcia a títol 
individual
Sr. Josep M. Riera.
Per la seva  dedicació i aportació de caràcter cultural, social i cívic, durant 
més de 50 anys, com a membre i president de les Caramelles Infantils  
de la Mare de Déu del Coll, com a fundador i president de la Coral Mare 
de Déu del Coll i com a fundador del Grup d’estudis del Coll. 

Premi d’honor de Gràcia a títol 
col.lectiu
Projecte Radars. 
Un projecte nascut al barri del Camp d’en Grassot, per l’impacte en 
la gent gran que viu sola i  l’impuls i implicació que ha generat cap a 
entitats i teixit comercial de tot tipus en aquesta aposta comunitària.

Premi a la millor acció en defensa de la 
sostenibilitat i el medi ambient
Punt Verd Tabuenca. 
Per la dedicació continuada i durant molts anys al tractament de 
residus i l’educació ambiental.

Premi a la millor iniciativa pedagògica 
esportiva i d'educació reglada i no 
reglada
Associació JIWAR.
Per la tasca realitzada com a residència oberta a artistes joves 
d'arreu, als quals mostra el nostre entorn, el nostre barri, alhora que 
promouen valors de convivència, d' integració i d'interculturalitat. 

Premi a la millor tasca o acció en 
defensa dels valors cívics 
Projecte de recuperació de la memòria oral de la Sedeta.
Un projecte que ha donat veu a les antigues treballadores de la 
fàbrica i ha recuperat, alhora, l'esperit reivindicatiu que va suposar  
en el seu moment la recuperació d'aquest equipament per al barri. 



Premis
Premi a un establiment o projecte 
comercial
Coopmercat.
Per un model comercial de productes de quilòmetre zero, procedent 
de cooperatives catalanes, amb el valor afegit i tret diferencial de 
l’empresa, el grup cooperatiu TEB, de comptar amb una plantilla amb 
més del 50% dels treballadors amb discapacitat intel·lectual o física. 

Premi a la millor iniciativa o acció en 
defensa de les llibertats de Catalunya 
i/o divulgació o promoció de la llengua 
catalana
“Concurs de teatre en català” del Centre Moral.
Per la seva activitat en la promoció de la nostra llengua, ja que el 
concurs va néixer fa més de trenta anys, promogut pel grup de 
teatre de l’entitat, i que després d’uns anys d’aturada, va reprendre 
l’activitat. Actualment celebra  la 27a edició i acull vuit obres 
seleccionades de companyies de tot Catalunya.

Premi  ”Eloi Babiano” a la millor tasca 
de recerca o divulgació històrica en 
defensa de la memòria col.lectiva
Carla Gràcia Mercadé.
Per la seva obra Set dies a Gràcia, novel·la que transcorre a Gràcia en 
el rerefons històric del moment de la Revolta de les quintes.

Premi a la millor actuació 
comunicativa i/o de difusió de 
l’actualitat dels territoris que 
conformen l’actual districte de Gràcia
Batakada Radioactiva de Ràdio Gràcia.
Programa sobre la cultura catalana amb vocació didàctica que 
transmet les nostres festes i tradicions amb un llenguatge planer, 
humorístic i satíric.


