


Presentació del premi 

 

 
  

El premi d’Esquerra Sant Boi duu el nom de Joan Sardà i Verdier (1910-2002), en reconeixement d’una 

llarga vida dedicada a Catalunya i als ideals republicans i independentistes.  
 
Joan Sardà va ser una figura significada del paisatge polític santboià. Des 

dels anys 20 del segle passat fins la seva mort el 27 de desembre del 2002, 

va ser el transmissor a les  generacions més joves del significat i els valors 

de la generació  de la república, la que van haver de defensar contra el 

feixisme. Sardà va formar part del nucli dur resistent, dels qui no es van 

considerar mai vençuts, dels qui van mantenir una coratjosa clandestinitat 

durant els anys més foscos de la dictadura i als qui la mort de Franco va 

agafar ja de grans, però amb la dignitat i la voluntat intactes.  
 

 

Els qui el vam conèixer creiem que val la pena recordar el seu nom i la seva biografia política, que és un 

compendi del llarg camí del vell separatisme dels anys 20 i 30: El republicanisme i la seva defensa (6 

d’octubre de 1934, la guerra del 1936), l’aportació de la història local a la nacional (Centúria Rafael 

Casanova, exèrcit del front d’Aragó), l’exili i la clandestinitat (Front Nacional de Catalunya), la resistència 

anti-franquista i la formulació de l’independentisme modern, la solidaritat amb els companys (Comitès de 

Solidaritat amb els Patriotes Catalans) i, finalment, la refundació local d’Esquerra Republicana i la 

confluència sota les seves sigles de les diferents trajectòries de l’esquerra nacional.  
 
Amb el premi que duu el seu nom volem homenatjar no només la seva memòria, sinó també els valors i 

l’actitud que va transmetre des del seu ofici de cambrer del bar Pirret, punt de trobada obligat i tota una 

institució política i social per als joves dels anys 70 i 80 a la nostra vila. La seva trajectòria personal i 

política ha de servir com a model per a la construcció d'un nou estat que millori i dignifiqui la vida de les 

persones que hi viuen, més net, més just i més lliure. 
 
El premi Joan Sardà és una distinció feta des de la modèstia que pretén reconèixer les aportacions 

personals o col·lectives meritòries en matèria de compromís social i/o nacional. Ara, més que mai, cal 

reconèixer aquestes actituds i aptituds, no per autocomplaença, sinó per garantir que els guardonats 

segueixin la seva tasca i encoratjar la resta a seguir el seu exemple.  
 
A partir de les propostes de la ciutadania, cercarem dins i fora de Sant Boi 

homes i dones que amb la seva acció hagin eixamplat l’horitzó del nostre país i 

de les idees de progrés, democràcia, solidaritat i justícia social, els valors de la 

terna republicana clàssica: igualtat, llibertat i fraternitat. La República és filla 

d’aquest impuls personal i quotidià a favor de la nostra gent. Hi ha 

persones que cada dia, amb la seva feina o amb la seva acció voluntària, 

s’enfilen al balcó a proclamar que és 14 d’abril. 
 
 



Bases de la XI Edició  

 

 

 

El proper 23 de maig de 2017, la Secció Local d'Esquerra Sant Boi celebrarem l'entrega de la XI Edició 

del Premi Joan Sardà. El Premi Joan Sardà es lliurarà en dues modalitats diferents: el Premi Joan Sardà 

al Compromís Nacional i el Premi Joan Sardà al Compromís Social.  

El procés d'elecció de les entitats i associacions de dins i fora de Sant Boi (veure les bases del Premi) és 

un procés obert a la participació ciutadana i a les seves propostes. 

 

 

Bases de la X Edició del Premi Joan Sardà 

 

1. El Casal Joan Sardà, compost pels militants, simpatitzants i amics i amigues d’ERC i de JERC a Sant 

Boi de Llobregat, convoca la X Edició del Premi Joan Sardà. 

2. El Premi Joan Sardà es concedeix des de l'any 2005 i, des de l'any 2013, coincidint amb el desè 

aniversari de la mort d’en Joan Sardà, s'atorga en dues modalitats: al compromís nacional i al 

compromís social. 

2.1. El Premi Joan Sardà al compromís nacional es concedeix  a una persona, associació, entitat 

o institució que s’hagi destacat durant l’any anterior en la defensa i/o promoció dels valors 

nacionals. 

2.2. El Premi Joan Sardà al compromís social es concedeix a una persona, associació, entitat o 

institució que s’hagi destacat durant l’any anterior en la defensa i/o promoció dels valors 

socials, democràtics i republicans.  

3. El Premi Joan Sardà és un premi amb valor simbòlic i, per tant, no té dotació econòmica. 

4. El procés d’elecció serà com segueix: 

4.1. Els ciutadans i les ciutadanes de Sant Boi podran fer les seves propostes al Casal Joan 

Sardà a través del correu electrònic santboidellobregat@esquerra.cat, deixant 

comentaris a l’esdeveniment de Facebook habilitat a tal efecte, que es trobarà a la 

pàgina d’Esquerra Sant-Boi de l’esmentada xarxa social o a través del compte de Twitter 

d'Esquerra Sant Boi. 

4.2. El termini per a la recepció de propostes serà del 8 al 30 d'abril de 2017. 

4.3. Les entitats, associacions, institucions i/o persones més votades a través dels diferents 

mitjans seran les guardonades. L’assemblea del Casal Joan Sardà, composta pels militants, 

simpatitzants i amics/gues d’ERC i les JERC a Sant Boi serà l’encarregada d’anunciar els 

noms dels guanyadors/es la setmana de l’1 al 5 de maig de 2017 després de la seva 

sessió del 2 de maig de 2017. 

5. Els noms dels/les premiats/des serà fet públic la setmana de l’1 al 5 de maig de 2017 a través dels 

mitjans de comunicació oficials d’Esquerra a Sant Boi.  

6. L’acte de lliurament del Premi Joan Sardà tindrà lloc el dia 23 de maig de 2017 a les 20:00h al 

teatre de Cal Ninyo (c/Major, 21). 

7. La direcció del Casal Joan Sardà serà l’òrgan competent per dirimir qualsevol discrepància que hi 

pugui haver sobre el contingut d’aquestes Bases. 



Guardonats en edicions anteriors  

                                               
 

 

 

2005 Associació per la recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya 

2006 Comissió de la Dignitat 

2007 Plataforma pel Dret a Decidir 

2008 Acció Cultural del País Valencià 

2009 Revista Sàpiens 

2010 Decidim.Cat (Plataforma de càrrecs electes pel Dret a Decidir) 

2011 No convocat 

2012 No convocat 

2013 En motiu del desè aniversari de la mort d’en Joan Sardà, a partir d’aquesta edició, el Premi es 

desdobla en dues categories: 

 

 

Premi al Compromís Nacional – Assemblea Nacional Catalana 
 

Premi al Compromís Social – Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 

 

2014  
 

Premi al Compromís Nacional – Súmate 
 

Premi al Compromís Social – Tots som Santboians 

 

2015 

 

 

Premi al Compromís Nacional – Òmnium Cultural 
 

Premi al Compromís Social – Fundació Marianao 

2016  

 

Premi al Compromís Nacional – Sí, amb nosaltres 
 

Premi al Compromís Social – Stop Mare Mortum 

 

 

 

 

 

 

 

 


