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Gran festa cívica amb el lliurament 
dels Premis Ciutat de Cornellà 2001

Els premiats, reunits amb tots els
candidats i el jurat dels Premis 

Ciutat de Cornellà 2001.

L 'entrega de guardons
va començar amb el Premi
Ciutat de Cornellà d'Humani-
tats, que va entregar Joan
Tàpia, ex-director de La Van-
guardia i actual director de
BTV. Finalment va ser per
l'IES Maria Aurèlia Capmany
per la seva iniciativa en
col.laborar a modificar el
concepte de la ciutat pura-
ment urbana o industrial i
apropar l'alumnat a un medi

natural. 
El Premi Ciutat de Cor-

nellà d'Acció Cívica va ser
presentat per Pilar Pons,
guanyadora d'aquesta catego-
ria en la primera edició del
certamen. Clara Avellàn va
ser la guanyadora per la seva
tasca a l'Associació de Fami-
liars de Malalts d'Alzheimer
del Baix Llobregat, pel seu
esforç i el seu voluntarisme
en ajudar als malalts i les
families davant l'evolució de
la malaltia i dels trastorns que
provoca. 

Cityparc Ronda de Dalt,
SL, es va fer amb el Premi
Ciutat de Cornellà d'Econo-
mia que va ser entregat per
Francesc Castellana, diputat
de l'àrea de promoció econó-
mica de la Diputació de Bar-
celona. Cityparc és un pro-
jecte empresarial consistent
en la construcció d'un com-
plex d'edificis per a activitats
i oficines. 

El Premi Especial Ciutat de
Cornellà va ser lliurat per
Núria Gispert, presidenta de
Càritas de Barcelona, i els
premiats van ser l’ONG Met-
ges Sense Fronteres. 

L'ultim guardó de la gala
va representar el moment
més emotiu de la nit, quan
l'alcalde de Cornellà, José
Montilla, va entregar el Premi
d'Honor del certamen a Fre-
deric Prieto, el primer alcade
de la democràcia, que va ocu-
par aquest càrrec entre1979 i
1985, i que després ha man-
tingut la seva dedicació a la
ciutat amb diverses responsa-
bilitats dins de l'Ajuntament i
la Diputació de Barcelona. 

La gala de lliurament dels
Premis Ciutat de Cornellà va
comptar amb les actuacions
del Cor Jove Zetzània i de la
soprano Svetla Krasteva, el
tenor Stanislas Arrae i la pia-
nista Mónica Celegón.!

L'IES Maria Aurèlia Capmany, Clara
Avellán, Cityparc Ronda de Dalt, Metges
Sense Fronteres i Frederic Prieto van ser els
premiats a la gala de lliurament dels premis
ciutat de Cornellà celebrada el dia 18 de
maig a l'Auditori. L'acte va ser presentat per
Jordi Llompart. L'escenari estava ambientat,
mitjançant dues pantalles gegants, amb els
carrers de Cornellà, lloc on els premiats i els
candidats d'aquesta edició han desenvolupat
la tasca per la qual han estat reconeguts. 


