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PREMIS NACIONALS PRESIDENT LLUÍS COMPANYS  

 

Els PREMIS NACIONALS PRESIDENT LLUÍS COMPANYS van ser promoguts l’any 1994 pel Casal 

Jaume Aiguader d’ERC de Sants Montjuïc i s’atorguen a persones, associacions i institucions que 

s’han destacat en la defensa de la Nació Catalana. 

Fins la vint-i-cinquena edició  han reconegut 128 cops el compromís amb Catalunya, així s’ha 

reconegut la tasca feta per 68 persones  (48 homes i 20 dones) i 60 entitats. 

Sants Montjuïc, 29 d’octubre de 2020. 

 

2020 XXV Premis Nacionals President Lluís Companys 
Els Premis Nacionals President Lluís Companys més atípics dels seus 25 anys d’història. A 
causa de les mesures decretades pel Govern per tal de lluitar contra la propagació del 
coronavirus, l’entrega d’aquests Premis no es va fer a través d’un acte solemne com era 
tradició. Per a l’edició 2020, els organitzadors van preparar tota una setmana de Premis 
Nacionals President Lluís Companys mitjançant les xarxes del casal. 

Núria Capafons Beser 
El seu pare va ser militant del Casal de Sants quan es va fundar ERC, 
Josep Capafons, enquadernador de llibres. Durant la guerra civil van 
cremar els seus llibres al mig de la plaça Espanya. Va donar tota la 
col·lecció de El Patufet a la biblioteca de l'Espanya industrial.  Una 
història personal de compromís amb els ideals republicans.  

Fundació Indali Cultural Centre 
Aquesta fundació ha ajudat a més de 9.000 persones amb productes 
alimentaris gratuïts durant els moments més durs de la pandèmia. 

 
Castellers de Sants 
La colla més potent de Barcelona. Representen un model de 
participació social transversal, on hi té cabuda tota persona sense 
importar la seva condició social, física o personal.  

 
Antoni Reig i Malla 
Per la seva implicació en la coordinació de les associacions del Poble 
Sec com a President de la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, i la 
feina feta durant anys a favor de la República Catalana. 

 
Consellera Alba Vergés i Bosch 
Tenint en compte la crisis sanitària i l’esforç heroic efectuat per tots 
els seus professionals es premia la seva màxima representant, que ha 
encapçalat el departament de salut amb rigor i gran autoritat. 

 
 

                      

       

 

http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/galeria/premis-2020
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/videos
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2019 XXIV Premis Nacionals President Lluís Companys 
Aquesta edició dels premis es va celebrar a la Sala Pepita  del Centre Cívic  Casa del Rellotge 
de la Marina. 

Doctor Prats  
Grup musical creat l’any 2015 pertany a la generació que ha 
revolucionat la música catalana, el seu estil parteix de mestissatge 
d’estils molt variats (des del Pop i el Rock fins l’Ska i el Reagge 
passant per la Cúmbia).  
Integrasons 
Associació destinada a organitzar, gestionar i promoure activitats 
d’integració social, cultural i comunitària, de sensibilització i de 
formació per a persones en situació d’exclusió social i col·lectius 
desfavorits. 

 

Jordi Borràs 
Il·lustrador i fotoperiodista, membre del Grup de Periodistes Ramon 
Barnils, especialitzat en qüestions socials amb un interès especial 
pels moviments nacionals i d’ultradreta.   

 
Núria Picas 
Originalment orientada a l’escalada ha esdevingut corredora (i 
guanyadora) d’ultramaratons fent sempre bandera de 
l’independentisme; Diputada al Parlament de Catalunya. 

 
Toni Ayala i Llum Farrero 
Històrics activistes culturals i socials al barri de La Marina des de la 
dècada dels seixanta, membres d’ Òmnium Cultural portadors i 
promotors de la Flama del Canigó. 

 
 

                      

 

2018 XXIII Premis Nacionals President Lluís Companys 
L’any 2018 va ser un any excepcional, el Casal Jaume Aiguader va voler reconèixer a tota la 
ciutadania que va participar activament al Referèndum del Primer d’Octubre de 2017 i ho va 
fer amb un reconeixement explícit a les entitats que s’hi van implicar. Els premis es van 
entregar a Les Cotxeres de Sants. 

Arran 
Organització política juvenil independentista i d’esquerres dels 
Països Catalans. 

 
Assemblea Groga 
Organització de mares, pares, mestres i alumnat en defensa de 
l’educació pública. 

 
Assemblea Nacional Catalana 
Organització independentista.  

http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/galeria/xxiv-premis-nacionals-president-lluis-companys-2019
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/4787/xxiv-premis-nacionals-president-lluis-companys-2019
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Associació Catalana de Drets Civils 
Associació creada el 2017 per les famílies dels presos i exiliats 
polítics. 

 
Barcelona en Comú SHB 
Partit Polític no independentista d’esquerres. 

 
Bombers per la República 
Sectorial de l’ANC integrada per bombers. 
 

 
Candidatura d’Unitat Popular 
Organització política, assembleària, anticapitalista i independentista. 

 
CDR La Marina   
Comitè de Defensa de la República (abans referèndum) del barri de 
La Marina. 

 
CDR Sants 
Comitè de Defensa de la República (abans referèndum) del barri de 
Sants. 
  

CDR Poble Sec 
Comitè de Defensa de la República (abans referèndum) del barri de 
Poble Sec. 

 
Casal Independentista de Sants 
Ateneu independentista. 
 
  
Centre Social de Sants 
Associació veïnal de Sants, Hostafrancs i La Bordeta. 
 
  

Col·lectiu 10 Can Maiol 
 

 

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana 
Organització de defensa de la Llengua. 
  

Coordinadora d’Entitats del Poble Sec 
Entitat que agrupa les entitats socials del Poble Sec. 
  
Endavant 
Partit polític d’esquerres i independentista. 

 
Federació d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs 
Procés Constituent 
Plataforma unitària Sants-Montjuïc pel referèndum formada per 
entitats i partits.  
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Òmnium Cultural 
Entitat que treballa per la promoció de la llengua i la cultura 
catalanes, l'educació, la cohesió social i identitat dels Països 
Catalans.  
Partit Demòcrata Europeu de Catalunya 
Partit Polític liberal i independentista. 
 

 

Poble Sec per la Independència 
Organització independentista del Poble Sec. 
  

Podem Sants 
Grup territorial de Barcelona en Comú.  
Secretariat d’Entitats Sants-Hostafrancs i la Bordeta 
Entitat que agrupa les entitats socials de Sants, Hostafrancs i La 
Bordeta. 

 
Stop Mare Mortum 
Plataforma d’acollida, suport i defensa dels drets de les persones 
refugiades. 

 
 

                      

 

2017 Aquest any no es va fer entrega dels premis. 
 

2016 XXII Premis Nacionals President Lluís Companys 
Empar Moliner i Ballesteros 
Periodista, actriu i escriptora, la seva obra es caracteritza per la 
crítica social i la ironia. Col·laboradora de nombrosos mitjans de 
comunicació.   
FAPAC 
Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya 
Per una educació pública, de qualitat, catalana, laica, equitativa, 
inclusiva, gratuïta, democràtica, coeducativa, ambientalment 
sostenible i feminista.  
Institució Montserrat 
Escola cooperativa concertada radicada a Sants, els seus orígens es 
troben a l’any 1928. 
Catalana, humanista, pluralista, innovadora, activa i participativa.  
Núria Armentano 
Per la seva col·laboració en l’exhumació i reconeixement de restes 
humanes de fosses comunes de la guerra civil, fet determinant per la 
recuperació d de la memòria col·lectiva del nostre poble. 

 
Plataforma en defensa de l’Ebre 
Organització de defensa del territori i una nova cultura sostenible de 
l’aigua, va ser creada l’any 2000. La reivindicació i protecció del 
Delta de l’Ebre ha estat una constant en la seva trajectòria.  

http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/galeria/xxiii-premis-nacionals-president-lluis-companys_lentrega-dels-premis
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/3575/resum-dels-xxiii-premis-lluis-companys
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Revista Sàpiens 
Revista mensual en català dedicada a la divulgació històrica 
distribuïda a tots els Països Catalans. Destaca per la seva tasca de  
recerca i el fet de tractar nombrosos àmbits d’interès.  

 

                      

 

2015 XXI Premis Nacionals President Lluís Companys 
Assemblea Docent de les Illes 
Col·lectiu de mestres i professors que es constituí a principis de l’any  
2013 per tal d'oposar-se a les polítiques educatives del Govern 
Balear dirigit pel PP. 

 
Federació Catalana de Fútbol Sala 
Entitat dedicada a la promoció i la gestió i coordinació de la pràctica 
de l’esport del futbol sala dins l’àmbit de Catalunya. 
Es va constituir l’any 1983, els anys 2004 i 2006 va ser reconeguda a 
nivell internacional.  
Manuel Pousa Engroñat (Pare Manel) 
Com a sacerdot ha exercit el seu ministeri a Nous Barris. Destaca pel 
seu treball social mitjançant la Fundació pare Manel. 
Com ha sacerdot ha mantingut posicions progressistes.  
Miquel Sellarés i Perelló 
Polític i editor, vinculat als fets del Palau de la Música de 1963. 
Inicialment vinculat a CDC es va allunyar d’aquesta formació i va 
participar en la creació de Nacionalistes d’Esquerra.  
Súmate 
Associació pro-república catalana, creada l’any 2013 des del principi 
el seu objectiu ha estat promoure l’independentisme entre  els 
catalans de llengua i cultura espanyoles.  

 

Xavier Sala i Martín 
Economista, divulgador, professor a la Universitat de Columbia. 
Ha participat al Col·lectiu Wilson, entitat internacional dedicada al 
debat sobre l’autodeterminació de Catalunya.  

 

                      

  

2014 XX Premis Nacionals President Lluís Companys 
Centre Català de Negocis 
Associació empresarial catalana, independent i sense ànim de lucre, 
constituïda l'any 2008, que té com a objectiu final ésser un grup de 
pressió decisiu per l'assoliment d'un estat independent.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/2013
https://ca.wikipedia.org/wiki/Govern_Balear
https://ca.wikipedia.org/wiki/Govern_Balear
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/galeria/lliurament-dels-xxiiens-premis-nacionals-president-lluis-companys-al-casinet-dhostafrancs
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/2696/video-resum-del-lliurament-dels-xxiiens-premins-nacionals-president-lluis-companys
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/2290/video-de-presentacio-dels-guanyadors-dels-xxiens-premis-nacionals-lluis-companys
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Conxita Julià 
Poetessa i excursionista catalana, que es va fer popular per una 
relació epistolar amb el president Lluís Companys quan era una noia, 
coneguda popularment com la noia del mocador.  
El Punt Avui 
Diari Català nascut l’any 2011, això va ser fruit de la fusió dels 
diaris El Punt i Avui (ambdós diaris creats la segona meitat de la 
dècada dels 70). 

 

Jaume Arnella 
Cantautor, va ser cofundador del Grup de Folk de Barcelona i el 
segell discogràfic “Als quatre vents”. 
La seva activitat es va iniciar l’any 1968, destacat romancer.  
Santiago Vidal 
Jutge català, magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona i 
membre de Jutges per a la Democràcia. Ha estat senador a la XI i XII 
Legislatura Espanyola en el grup d'ERC.  

 

                      

 

2013 XIX Premis Nacionals President Lluís Companys 
Carme Forcadell i Lluís 
Presa Política pel referèndum del Primer d’Octubre de 2017. 
Regidora de l’Ajuntament de Sabadell, Presidenta de l’Assemblea 
Nacional Catalana, i Presidenta del Parlament de Catalunya. 
  
Germà Bel 
Economista i polític. Del seu treball destaca l’estudi de la gestió de les 
infraestructures que històricament s’ha fet a Espanya. 
Col·labora amb diferents mitjans de comunicació.  
Gran Orient de Catalunya 
Obediència maçònica regular amb implantació a tot Catalunya, i amb 
vocació pancatalanista i catalanista, va ser fundada l’any 1989. 

 
Institut Nova Història 
Creat el 2007 per la seva tasca de recerca, estudi i divulgació de la 
història de Catalunya, amb un caràcter iconoclasta i innovador, i pel 
seu compromís amb el coneixement de la història de Catalunya. 

 
La Fageda Cooperativa Catalana 
Molt coneguda pels seus iogurts, té l'objectiu d’integrar laboralment 
a les persones de la comarca de la Garrotxa amb discapacitat 
intel·lectual o trastorns mentals severs,   

Muriel Casals 
Professora universitària i política catalana. Va ser presidenta 
d'Òmnium Cultural i diputada del Parlament de Catalunya per Junts 
pel Sí. Va ser una de les principals artífexs i cares visibles del procés 
independentista català.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Punt
https://ca.wikipedia.org/wiki/Avui
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/galeria/xx-premis-nacionals-president-lluis-companys-2014
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/4789/xx-premis-nacionals-president-lluis-companys-2014
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2012 Aquest any no es va fer entrega dels premis. 
 

2011 XVIII Premis Nacionals President Lluís Companys 
Diari Ara 
Diari  en català que es començà a distribuir el 28/11/2010 en plena 
crisi de la premsa tradicional, adoptant el triple objectiu d'anar a 

buscar el món que ve, el país que ve i el periodisme que ve.  

Ferran Requejo i Coll 
Catedràtic de ciència política a la Universitat Pompeu Fabra i Director 
de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern de la Generalitat de Catalunya. 
Col·labora amb diferents mitjans de comunicació.  
Moisès Broggi i Vallès 
Metge i pacifista català. 
Durant la Guerra Civil espanyola es va implicar en l’equip mèdic de les 
Brigades Internacionals, va patir la repressió de la dictadura per 
aquest motiu.  
Sants Montjuïc Decideix 
Branca a Sants de la iniciativa ciutadana compromesa amb la voluntat 
d’impulsar a la capital del país una consulta sobre la independència de 
Catalunya.   

 

2010 XVII Premis Nacionals President Lluís Companys 
Federació Catalana de Patinatge 
Organitzada l’any 1928, durant el franquisme va perdre la seva 
independència, l’any 1982 el va recuperar. 
Membre de la Federació Internacional de Patinatge.  
Joan Lluís Lluís 
Escriptor i columnista català nascut a la Catalunya Nord. 
Ha denunciat l’atac de la llengua comès per l’estat francès al llarg de 
segles.  
Justo Molinero Calero 
D’origen andalús va venir a Catalunya l’any 1967.Locutor de ràdio, 
presentador de televisió i empresari de la comunicació català. 
Presideix el Grup TeleTaxi.  
Vicent Sanchís 
Periodista valencià, professor de la Universitat Ramon Llull de 
Barcelona. Ha sigut vicepresident d'Òmnium Cultural i secretari 
general de la Fundació Catalunya Oberta.  

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Català
https://ca.wikipedia.org/wiki/28_de_novembre
https://ca.wikipedia.org/wiki/2010
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/galeria/xix-premis-nacionals-president-lluis-companys-2014
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1656/xix-premis-nacionals-president-lluis-companys-erc-sants-montjuic
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2009 XVI Premis Nacionals President Lluís Companys 
Fundació Lluís Carulla 
Creada el 1973 per iniciativa de Lluís Carulla i Canals i Maria Font de 
Carulla que treballa per promoure la llengua, la cultura i els valors que 
configuren la societat catalana.  
Joan Laporta i Estruc 
Advocat i 38è president del Futbol Club Barcelona des del 2003 fins al 
2010, aquest any va ser elegit com a Diputat al Parlament de 
Catalunya per Solidaritat Catalana per la Independència.  
Joan Solà Cortassa 
Lingüista i filòleg català. Des del 1984 fou catedràtic de llengua i 
literatura catalanes de la Universitat de Barcelona i des del 2009, 
vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans.  
Josep Bigordà i Montmany 
Sacerdot i periodista català, vinculat especialment a les parròquies de 
Sant Medir i de Santa Maria del Pi, de Barcelona. Co-creador del Premi 
Amadeu Oller de poesia per a joves inèdits.  

 

2008 XV Premis Nacionals President Lluís Companys 
Associació Catalana Pro Persones Sordcegues  
Entitat de suport i defensa dels drets de les persones sordcegues. 
Facilita serveis de suport en centres, a la llar, de lleure i vida 
independent entre altres.  
Joan Puigcercós i Boixassa 
9è President d’Esquerra Republicana de Catalunya (2008-2011), del 
1987 fins al 1994 va ser Secretari General del Jovent Republicà. 
Diputat i Conseller de Governació.   

Joan Ridao i Martín 
Jurista i Secretari General d’ERC, Conseller del Consell de Garanties 
Estatutàries. Diputat al parlament. 
Autor de nombroses publicacions jurídiques.   
Núria Feliu i Mestres 
Cantant i actriu nascuda a Sants. El seu repertori inclou cançons 
populars catalanes, boleros, cuplets i estàndard nord-americans. Cal 
destacar la seva col·laboradora del pianista Tete Montoliu.  

Patricia Gabancho i Ghielmetti 
Periodista i escriptora argentino-catalana, al Casal Català de Buenos 
Aires va iniciar la seva vinculació amb l’independentisme. 
Vinculada a nombroses iniciatives independentistes.  
Universitat Catalana d’Estiu 
Universitat d'estiu sorgida a partir de les diades organitzades l'any 
1968 a Prada conjuntament pel Grup Cultural de la Joventut Catalana i 
el Grup Rossellonès d'Estudis Catalans. 

 
 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/President_d%27Esquerra_Republicana_de_Catalunya
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2007 XIV Premis Nacionals President Lluís Companys 
Biel Majoral 
Professor de llengua catalana i cultura popular, activista polític i 
membre d’ERC, en l’àmbit musical destaca la seva tasca de 
recuperació de música i lletres tradicionals mallorquines.  

Esplai Xiroia 
Dedicat al lleure educatiu a Sants “El tracte entre les persones ha de 
ser sincer, amigable; amb capacitat de sorprendre’s i descobrir com 
un infant i també d’ajudar i compartir sempre que calgui”.  
Llibreria Ona 
Fundada a Barcelona el 1962, dedicada exclusivament a la venda de 
llibres en Català, per aquets motius ha patit diferents atacs al llarg de 
la seva trajectòria.  
Miquel Gil i Alfonso  
Cantant valencià, exmembre del grup Al Tall. Després de deixar Al Tall, 
el 1986 formà part del grup Mare Internum, creat per Vicente Alonso 
per a les Trobades de Música del Mediterrani.  
Oriol Junqueras i Vies. 
Presa Política pel referèndum del Primer d’Octubre de 2017. 
Historiador i polític català, president d'Esquerra Republicana de 
Catalunya des de 2011.  

 

2006 XIII Premis Nacionals President Lluís Companys 
Arcadi Oliveras i Boadella 
Militant antifranquista,  economista i docent universitari, destaca la 
seva tasca com activista en l’àmbit de la justícia social. President de 
Justícia i Pau.  
Blanca Serra i Puig 
Lingüista i catedràtica d’institut,  militant antifranquista, el 1925 es va 
exiliar a la Catalunya Nord acusada de col·laborar amb Terra Lliure. 
Membre de nombroses organitzacions independentistes.  
Carme Sansa i Albert 
Carme Sansa i Albert és una actriu catalana, el seu reconeixement 
inclou nombrosos guardons. 
Militant de la pau, els drets de les dones i l’ús social del català.   
Josep Maria Terricabras i Nogueras 
Filòsof, catedràtic universitari, polític català i eurodiputat per ERC. 
Especialitzat en  filosofia contemporània i membre de la Societat 
Catalana de Filosofia.   
Pep Sala 
Músic, membre de SAU i líder de “Pep Sala i la banda del bar”, 
empresari musical (L’indi Music) compositor per diferents músics, 
bandes sonores i obres teatrals, entre altres  
Vicent Partal i Montesinos 
Periodista valencià, i director de VilaWeb. Ha treballat també 
diferents mitjans de comunicació. És considerat un dels pioners 
d'Internet als Països Catalans.  
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2005 XII Premis Nacionals President Lluís Companys 
Al Tall 
Conjunt valencià de música d'arrel tradicional fundat el 1975. 
Reconegut per la fecunda trajectòria i pioner en la reinterpretació de 
la tradició.  
Francesc Vilamala 
El Mossèn va seguir en la línia de servei al barri i d’obertura de 
l’església amb la important tasca social de la parròquia de Sant Medir 
va i es va convertir en una figura molt estimada a la Bordeta  
Joan Triadú i Font 
Escriptor, crític literari i pedagog català. Activista cultural i resistent 
antifranquista, va participar en molts projectes culturals catalans 
significatius del segle xx com la revista Serra d'Or, la revista Ariel, el 
diari Avui o Òmnium Cultural.  

Josep Chalmeta i Torredemer 
President del Casal Jaume Aiguader, Conseller de Districte de Sants-
Montjuïc per Esquerra Republicana de Catalunya , Director de l’escola 
Gayarre, escaquista i muntanyenc. 

 
Macedònia 
Grup pop infantil i juvenil català que es formà el 2001 i debutà el 
2003. Una de les característiques més singulars del grup és que les 
seves cinc integrants es renoven cada cinc anys.  
Teresa Clota i Pallàs 
Professora de llengua i literatura catalanes. Ha donat classes de català 
a diverses escoles i al Centre Comarcal Lleidatà. Ha publicat llibres 
didàctics i ha traduït llibres de divulgació per a infants i joves.  
Víctor Alexandre i Benet 
Periodista i escriptor de mitjans escrits, ràdio i televisió, la seva obra 
s’agrupa en nombrosos llibres, també destaca com autor teatral i de 
radio-teatre.  

 

2004 XI Premis Nacionals President Lluís Companys 
Abadia de Montserrat  
Monestir benedictí a una altitud de 720 m sobre el nivell del mar. És 
un símbol per a Catalunya i ha esdevingut un punt de pelegrinatge per 
a creients i de visita obligada.  
Coral Sant Medir 
Constituïda formalment l’any 1956 i recuperada l’any 1978 
“El cant coral és una autentica comunió activa d’esforç de tolerància i 
de respecte, d’afecte i d’amistat”  
Miquel Porter i Moix 
Historiador, catedràtic universitari, crític cinematogràfic i divulgador 
del cinema català. Va ser membre de ”Els 16 jutges” i promotor de 
nombroses iniciatives culturals.  
Montserrat Carulla i Ventura 
Actriu catalana; començà al teatre amateur ha treballat al teatre, 
cinema i televisió  actriu teatral va estar casada amb Felip Peña, és 
mare de la també actriu Vicky Peña i el director Roger Peña. 
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Obrint Pas 
Va ser un grup de música procedent de la ciutat de València. La seua 
música és una barreja de ska, hardcore punk, rock, reggae i folk amb 
melodies.  
Ràdio Arrels 
Emissora de ràdio de Catalunya del Nord, nascuda el 1981, que emet 
en català. La ràdio, una emanació de l'associació cultural Arrels, 
funciona quotidianament amb sis assalariats i uns trenta voluntaris.   

 

2003 X Premis Nacionals President Lluís Companys 
Antoni M Badia i Margarit  
Filòleg i lingüista català especialista en història de la llengua i 
gramàtica catalana. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans, la seva 
obra inclou més de 600 títols.  
Francesc Candel i Tortajada 
Conegut com a Paco Candel, fou un escriptor i periodista valencià 
autodidacta establert a Catalunya, autor de nombroses obres, 
destacant el treball fet al voltant de la immigració. 

 
Francesc Ferrer i Gironès 
Historiador, polític i escriptor català, promotor de la llibreria Les 
Voltes a Girona. Activista cultural en defensa de la llengua catalana, 
Segon Tinent d’Alcalde de Girona per ERC. 

 
Joel Joan i Juvé 
Actor, guionista i director català, té una amplia trajectòria en tots els 
mitjans (cinema, tv, teatre). Va ser President de l’Acadèmia del 
Cinema Català. Militant independentista.  

 
Josep Dalmau i Olivé 
Sacerdot, escriptor, teòleg i activista català des dels anys 50 del segle 
passat, vinculat a moviments d’esquerres, sempre va ser considerat 
com a conflictiu per la jerarquia de l’església.  

 

2002 IX Premis Nacionals President Lluís Companys 
Els Pets 
Grup de rock català i pop rock, Els seus components són en Lluís 
Gavaldà a la veu i guitarra, que n'és també el principal compositor, 
Joan Reig a la bateria i Falin Cáceres al baix.  
Jordi Carbonell i de Ballester 
Polític i filòleg català, professor universitari,  l’any 1971 va ser patir 
represàlies arrel de la seva defensa dels drets lingüístics. 
President d’ERC entre els anys 1996 i 2004.  
Lloll Beltran 
Actriu i cantant catalana. Ha esdevingut molt popular pels seus 
treballs a la televisió el cinema i el teatre. Molt popular, també ha 
obtingut el Premi Memorial Margarida Xirgu. 

 



 

Casal Jaume Aiguader  

 

Miquel Calçada 
També conegut com a Mikimoto, és un periodista i empresari de la 
comunicació català. És cofundador del Grup Flaix, que inclou les 
emissores Flaix FM i Ràdio Flaixbac. 

 
 

2001 VIII Premis Nacionals President Lluís Companys 
Antoni Deig i Clotet 
Bisbe i poeta català, era bisbe emèrit de Solsona i va ser bisbe de 
Menorca i de Solsona. Impulsor de la Conferència Episcopal Catalana. 
Defensor de la Llengua i la Cultura catalanes.  
Elèctrica Dharma 
Grup de música català nascut al barri de Sants de Barcelona. Pioner en 
la fusió de la música tradicional del país amb el jazz, el rock i la 
psicodèlia.  
Enriqueta Gallinat i Roman 
L’any 1931 es va integrar al moviment femení d’ERC, la seva 
trajectòria la va portar a l’exili, la presó i la repressió franquista, la 
seva activitat pel dret de les dones va ser constant en la seva vida.  
Isabel Clara Simó 
Escriptora, periodista i política valenciana. És considerada una de les 
autores modernes més importants de la literatura en català. Ha estat 
guardonada en múltiples ocasions  
Lluís Llach i Grande 
Cantautor, escriptor i polític català. Va ser l'últim component del grup 
dels Setze Jutges i se'l considera un dels capdavanters de la Nova 
Cançó. Ha estat un referent musical i intel·lectual.  
UEC Sants 
Des de la seva fundació, ha estat present a totes les activitats culturals 
del barri.  
Referent de l’excursionisme al Barri.  

 

2000 VII Premis Nacionals President Lluís Companys 
Centre Social de Sants 
Creat l’any 1971 treballa als barris de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, 
els seus orígens es troben en l’activisme de l’esquerra 
independentista   
Eliseu Climent i Corberà  
Promotor cultural i empresari editorial del País Valencià, 
principalment amb Tres i Quatre, una de les editorials més 
importants del mercat editorial valencià.  
Josep Benet i Morell 
Polític, historiador i editor català. Format a l'Escolania de Montserrat, 
ja des de molt jove participà en el moviment nacionalista català i va 
pertànyer a la Federació de Joves Cristians de Catalunya.   
Miquel Martí i Pol 
Poeta, escriptor i traductor català, un dels més populars del segle xx. 
És l'autor d'un dels llibres poètics més venuts de la literatura 
catalana: Estimada Marta  



 

Casal Jaume Aiguader  

 

Parròquia Sant Medir 
La Parròquia de Sant Medir és una parròquia localitzada a Barcelona, 
una de les institucions de referència del barri de La Bordeta, 
especialment destacada en tot el relatiu a la lluita social.  
Sants 3 Ràdio 
Ofereix a Sants, Hostafrancs i la Bordeta una programació radiofònica 
molt centrada en la informació, la participació i la potenciació de la 
identitat cultural i social dels nostres barris.  
Víctor Torres i Perenya 
Militant d’ERC des de l’any 1931, exiliat a França l’any 1939, vinculat 
a la Generalitat a l’exili, el 1976 es reincorporà a la direcció d’ERC i va 
assumir diferents responsabilitats polítiques.  

 

1999 VI Premis Nacionals President Lluís Companys 
JERC 
Organització política juvenil autònoma, en conveni amb el partit 
polític català Esquerra Republicana de Catalunya. Des de l’abril de 
l’any 2018 en seu nom és Jovent Republicà.  

 

1998 V Premis Nacionals President Lluís Companys 
Heribert Barrera i Costa  
5è President d'Esquerra Republicana de Catalunya, després d’una 
llarga trajectòria va ser el primer President del restaurat Parlament 
de Catalunya des del 1980 fins al 1984.  

 

1997 IV Premis Nacionals President Lluís Companys 
Albert Forcades 
President del Casal Jaume Aiguader, Conseller de Districte i amb una 
dilatada trajectòria en l’àmbit de l’economia social. 

 
Martí Colet  

 

1996 III Premis Nacionals President Lluís Companys 
Dolors Ramos  

Ramon Antic  

 

1995 II Premis Nacionals President Lluís Companys 
Regina Ferrer  

 

1994 I Premis Nacionals President Lluís Companys 
Josep Porqueres  

 


