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Premis Conviu 2014
int persones han
rebut un reconeixement que
posa en valor la seva
col·laboració i implicació voluntària
en àmbits com la
seguretat, la solidaritat, la cultura, l’art, l’esport,
les tradicions o
l’associacionisme.
El lliurament dels
Premis Conviu
va resultar molt emotiu perquè
tothom va mostrar-se molt agraït
per aquest guardó. L’alcalde, Josep Perpinyà, va destacar que són
veïns i veïnes que amb la seva activitat
contribueixen a una millor convivència
i un Sant Just Desvern més cívic.
El lliurament d’aquests premis
s’emmarca en la celebració dels
actes commemoratius del Dia de
la Policia. L’acte va comptar amb
la col·laboració dels Tallers de Música, amb tres peces musicals interpretades per l’Albert Viñes i el Jordi
Fuster, al piano, i el Marc Masjuan
al contrabaix.
A l’acte, impulsat per la Regidoria de Seguretat Ciutadana, també
es van presentar les dades més significatives de les actuacions de la
policia al 2013, segons la qual la
mitjana de delictes i faltes per cada 1.000 habitants continua molt
per sota de la mitjana dels municipis que formen part del Cercle de
Comparació Intermunicipal de la
Diputació de Barcelona (37,8 front
59,1). El regidor de Seguretat
Ciutadana, Victor Murillo, va
destacar l’alta col·laboració de la
ciutadania amb la Policia, alertant i
contribuint a evitar incidents. També es va fer el lliurament d’un reconeixement a 14 agents que porten
25 anys o més de servei prestat.
Es va fer entrega d’una placa de
record a l’Associació de Voluntariat
de Protecció Civil —integrat per 18
persones—, als Mossos d’Esquadra
i a la Policia Nacional, com a agraïment per la seva col·laboració en
l’àmbit de la seguretat ciutadana.
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Ricardo Quesada
Merino, per la
seva col·laboració
desinteressada amb el
Banc d’Aliments
Àngel Conchillo López,
per la seva col·laboració
i iniciativa d’aportar
fruita fresca al Banc
d’Aliments
Núria Jiménez Huertas,
per la seva trajectòria
i la implicació amb
projectes educatius
i socials
Montserrat Giró i Celma,
per la tasca voluntària
amb diferents entitats
socials.
Jaume Ruy Sánchez,
persona vinculada amb
el món associatiu i al
capdavant d’una entitat
veïnal durant molts anys
Rosa Maria García
Moreno, per la seva
tasca al capdavant
del Club de Patinatge
Artístic Sant Just, un
referent d’aquest esport
a nivell mundial.
Dolors Monclús Brell,
per la seva implicació
i dedicació a tasques
socials, especialment
amb la parròquia i a
la llar Ntra. Sra. de
Lourdes
Miguel Ángel Castillo
Sánchez, per la
seva implicació i
col·laboració en
activitats esportives
i d’altres que es fan
al barri Sud
Víctor Mazana Nériz,
per la seva col·laboració
amb la Policia Local
Lluís Ramban Jordà, per
la seva implicació amb
l’Arxiu Històric cedint
el seu fons fotogràfic de
l’activitat cultural del
poble

Persones de l’habitatge
social tutelat de
l’associació Asproseat
per a persones
discapacitades a Can
Candeler, com a exemple
de bona convivència
veïnal i civisme
José Real Cerezo,
conserge dels habitatges
d’El Mil·lenari, per la
constant dedicació a la
gent gran
Ramon Aguadé Bosch,
per contribuir a preservar
la tradició popular,
especialment la Nit de
Reis.
Pere i Eduard Padrosa
Celma, per compartir el
seu llegat a través del
Museu de Can Padrosa
(260 peces relatives
al conreu i a la vida de
pagès)
Montse Sastre Planella,
artista local que
comparteix la seva obra
als carrers de Sant Just
Desvern
Just Fosalva Sanjuan,
per abanderar el procés
de creació d’El Nucli
i liderar projectes
associatius i participatius
Aitor López Rodríguez,
per la seva contribució a
dinamitzar les festes i a
fer-les més participatives
a través d’El Nucli i altres
entitats
Pau Ardevol Moragues,
per la seva col·laboració
en iniciatives
audiovisuals
de manera altruista
Josep Quintana Cortès,
per tota una vida de
dedicació al món
associatiu i cultural local
Gabino Descalzo Liz, per
la seva col·laboració en
la protecció i la retirada
de ruscs d’abelles i
vespes a la via pública i a
domicilis particulars
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