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Serveis Personals 

Premis Sesrovirencs de l’Any 
Guardonats 2000-2018 

 

  



 

 

 

SESROVIRENCS DE L’ANY A LA PERSONA 

ANY PERSONA MOTIU 

2000 Sr. Daniel Lamata de la Torre Medalla de bronze en floret en el Jocs Paralímpics de 
Sydney 2000. 

2001 Desert 
 

2002 Sr. Jordi Salvador i Mompart Pel seu ascens a l’Aconcagua (6.962 m.), on féu onejar la 
bandera sesrovirenca 

2003 Sr. Alberto Càmara i López 
Pels seus brillants resultats en les Proves d’Accés a la 
Universitat amb la qualificació d’Excel·lent. 

2004 Sra. Laura Becerra i Cozar 

Pels seus èxits en el camp de la natació. 

2005 Sr. Joan Magallón i Vallès 
Per la seva implicació en la vida social sesrovirenca al 
llarg dels anys. 

2006 Sr. Pedro Sáenz Solozábal 
Pel seu impuls personal a la creació i promoció de les arts 
plàstiques a Sant Esteve 

2007 Sra. Mercè Rabetllat i Clarí Per la donació de 150 oliveres al municipi provinents de 
les terres de Ca n’Estella i que van donar origen a la 
celebració anual de la Festa de l’Oli. 

2008 Sra. Núria  Riera i Amat 
Pel seu treball al capdavant de l’Associació de Lluita 
Contra el Càncer a Sant Esteve 

2009 Sr. Albert Gómez i Capella Pel seu compromís i voluntat de servei a Sant Esteve com 
a Jutge de Pau i per la seva participació en les entitats 
locals, ja sigui com a membre de les juntes o com a soci 
de les mateixes. 

2010 Sr. Josep Ribé i Barberán Per la seva dedicació desinteressada en la dinamització 
juvenil i infantil, difusió i defensa de la cultura popular 
expressada en la Colla de Diables Cadells de Drac. 

2011 Família Tobella Ferrer 
Família Boltà Canals 

Pel manteniment de la seva activitat econòmica de pares 
a fills. Activitats que, generació rere generació, han estat i 
estan lligades al desenvolupament i al comerç de Sant 
Esteve. Ambdós negocis són un referent de tradició 
familiar en l’àmbit local que han esdevingut, al llarg dels 
anys, un símbol de qualitat i constància. 

2012 Sra. Manoli Rodríguez Gálvez Per la introducció i difusió de la Dansa-Jazz a Sant 
Esteve, que el 2012 va fer 20 anys. Per la seva 
professionalitat, persistència per afrontar adversitats, 
creativitat i capacitat de comunicació, així com el seu 
compromís amb Sant Esteve. 

2013 Sr. Salvador Codina Fosalva En reconeixement a la seva tasca en el  recull i 
conservació d’imatges i documents que deixen un 
important testimoni de la vida local sesrovirenca del segle 
XX, convertint-se en un referent de la història local. 
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SESROVIRENCS DE L’ANY A LA PERSONA 

ANY PERSONA MOTIU 

2014 Sra. Núria Palacín Buil Per la seva tasca educativa a l’escola la Roureda, el 
compromís en la renovació pedagògica, l’esforç per 
integrar l’escola a la vida local, el seu caliu humà i l’estima 
vers els nostres infants 

2015 Sr. Carlos Romero Jiménez Projecte “Nedar contra corrent” per a captar fons per la 
lluita contra el  càncer desenvolupat per l’Institut de 
Recerca Biomèdica de Barcelona  

2016 Sra. Maria Càlichs Marí Pel seu compromís personal en la vida social 
sesrovirenca i les seves capacitats comunicatives. 
Persones com ella contribueixen a la dinamització i difusió 
de vida social de Sant Esteve 

2017 
 

Exaequo 

Sra. Rosalía Vila Tobella 
 
 
Sra. Núria Pradas Andreu 

Per l’èxit assolit i l’esclat artistic en el seu debut 
discogràfic 
 
Per la seva trajectòria reconeguda i consolidada en la 
creació literària 
 

2018 Sra. Jana Fernández Velasco  Pels èxits assolits i per contribuir 
a la visualització de l’esport femení 

 
 
  



 

 

 

SESROVIRENCS DE L’ANY A L’ACTIVITAT 

ANY ACTIVITAT MOTIU 

2000 Torneig Internacional d’Handbol Pel seu prestigi arreu del món, per la capacitat de 
mobilitzar el grup de voluntaris més nombrós de les 
activitats que s’organitzen a Sant Esteve i punt de trobada 
juvenil. 

2001 Mostra de Teatre Per la qualitat de les obres programades, la seva 
constància i per retornar a Sant Esteve la tradició teatral, 
perduda en els darrers anys. 

Equip Junior del Club d’Handbol 
Sant Esteve 

Per la seva excel·lent temporada 2000-2001 en la qual van 
acabar semifinalistes del Campionat Estatal. 

2002 Maquetes Scalèxtric realitzades 
pel Grup de Scalèxtric Local 

Maquetes que reproduïen diferents paisatges. Més enllà de 
la satisfacció personal dels sues autors, posaren les 
maquetes a disposició de tot els joves durants la Setmana 
de la Joventut. 

2003 Secció de Muntanya del Grup 
de Recerques Espeleològiques 
Sesrovires (GIRES) 

Durant el 2003 es donà un fort impuls a aquesta secció, 
creada fa pocs anys, amb un ampli programa d’activitats i 
oberta a tots els sesrovirencs i sesrovirenques i pel seu 
interès en la difusió divulgativa. 

2004 Passatge del Terror Organitzat per l’AV Ca n’Amat 2001. Per la seva capacitat 
d’organització d’un acte de molta qualitat i molt ben rebut 
pels veïns i veïnes de Sant Esteve. 

2005 1r Torneig de Vòlei-sorra 
Per la seva capacitat d’innovació i mobilització de persones 
de totes les edats. 

2006 Llibre “Passeig dels Records” Realitzat per Assumpta Margarit i Rossel i Elisa Llanos 
Retamero. Edició d’un estudi sobre els noms de carrers de 
Sant Esteve, que va suposar una tasca d’investigació i 
recerca de diversos anys. 

2007 5a Festa del Raïm Organitzada per l’AV de Can Prats i que se celebra en el 
seu barri. Una Festa de caire popular i de difusió de la 
nostres orígens locals, amb un alt valor pedagògic. 

2008 15a Trobada de Puntaires Organitzada pel Col·lectiu de Puntaires de sant Esteve. Es 
reconeix la gran tasca que feta per la recuperació i difusió 
d’una de les tradicions artesanals del nostre país. 

2009 Partit de Nadal Organitzat per la Penya Blaugrana Sant Esteve, en la diada 
de Sant Esteve  i amb l’objectiu de recaptar joguines per 
als infants amb pocs recursos econòmics. 

2010 15è Concurs de Carbasses El concurs és el més veterà dels que es convoquen a 
Catalunya i que recorda la nostra tradició agrícola. 
L’impulsor de l’esmentat concurs és el sesrovirenc Sr. Jordi 
Solé i Boronat 

2011 Ball de Garlandes Aquest ball, del qual se’n té coneixement des de finals del 
segle XIX es va mantenir per tradició oral. Avui en tenim 
documentació escrita, sonora i audiovisual. Sant Esteve és 
l’únic poble que l’ha sabut mantenir en les seves 
manifestacions festives. Per mantenir viu i difondre el Ball 
de Garlandes, l’Esbart Sant Esteve es fa mereixedor 
d’aquest reconeixement. 
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SESROVIRENCS DE L’ANY A L’ACTIVITAT 

ANY ACTIVITAT MOTIU 

2012 Humol Amalillu Activitat de Festa Major organitzada per José Manuel 
Jiménez Lòpez, Àngel Fosalba Julià i Jaume Canal Farré 
basada en un circuit de proves per a infants i adults.  Va 
comptar amb la col·laboració d’una dotzena de voluntaris, 
200 participants i van recollir 285 quilos de productes que 
van destinar al Banc d’Aliments.  

2013 Pessebre Vivent L’any 2011 un grup de veïns van decidir  recuperar aquesta 
tradició que s’havia iniciat als anys 60. Es valora el treball 
dels més de 100 voluntaris en la decoració d’espais, la 
complexitat per trobar materials d’època, la confecció de 
vestuari, la participació de bestiar i aviram en les escenes i 
la sensibilitat per buscar els figurants adients, per a cada 
personatge. 

2014 Escola de Patinatge Per la seva constància i trajectòria ascendent, tant en 
qualitat com en promoció de l’activitat que ha passat dels 
18 alumnes inicials en el curs 2004-205 als 133 del curs 
2014-2015. També, per la seva capacitat innovadora i la 
transmissió de valors educatius. 

2015 Planetari Fora d’Òrbita Pel seu treball de divulgació científica en la Jornada 
d’observació de l’eclipsi solar parcial amb la participació de 
600 escolars locals. 

2016 Actes del 125è aniversari de la 
construcció de l’Església 
Parroquial 

Pels actes de celebració del seu 125è aniversari, que 
s’iniciaren el 12 de novembre de 2016. Entitats, col·lectius, 
veïns i veïnes ens vam unir per participar en el diversos 
actes. Aquesta commemoració va recollir l’esperit heretat 
dels nostres avantpassats. 

2017 Roureda, posa’t guapa! Pel seu caràcter aglutinador i esperit de servei a la 
comunitat educativa 

2018 Iniciatives del Casal de la Gent 
Gran  
 

Per contribuir a la dinamització, la formació 
i el benestar social de la gent gran 

 
  



 

 

 

SESROVIRENCS DE L’ANY A L’ENTITAT 

ANY ENTITAT MOTIU 

2000 Colla de Diables Cadells de 
Drac de Sant Esteve 

Pel seu naixement i bateig durant els actes de la Festa 
Major del 2000. Estem convençuts que tindrà un fort 
arrelament entre el joves i que serà una peça clau en futura 
personalitat de sant Esteve. 

2001 Agrupació de Defensa Forestal 
“El Roure” 

Per la seva tasca en l’incendi que hi va haver l’estiu de 
2001 i la nevada de finals d’any, mostrant una gran 
capacitat de mobilització de personal voluntari, gran 
capacitat de mobilització de vehicles tot terreny i bona 
organització. 

2002 Coral Sant Esteve Hereus de la tradició coral sesrovirenca i que en el darrer 
any ha tingut un gran impuls, amb un creixement 
considerable de cantaires i la qualitat interpretativa dels 
seus darrers concerts. 

Esplai Trapella 
 
 

Entitat que aplega un grup de joves voluntaris de Sant 
Esteve per a educar en el temps de lleure, els nostres 
infants. A més, han dedicat part del seu temps, a la 
solidaritat amb altres infants del món, com és el cas dels 
Meninos da Rua. S’han consolidat com a entitat estable i 
per primer cop, els antics infants que assistien a l’esplai, 
s’han convertit en monitors. 

2003 Club de Futbol Sant Esteve 
I 
Penya Blaugrana Sant Esteve 

Premi a compartir les dues entitats per la tasca 
desenvolupada en els darrers anys. L’any 2003, i per 
primer cop en la història de Sant Esteve, tenim equips 
jugant en totes les categories i composada majoritàriament 
per jugadors locals. 

2004 Coral Infantil 
Per la seva trajectòria i per l’organització de la Trobada de 
Petits caramellaires a Sant Esteve durant el 2004. 

2005 Artviu. Grup d’artistes plàstics Per la difusió local de les arts plàstiques, la seva capacitat 
de col·laboració amb la resta d’entitats locals i el seu esforç 
de sortir a exposar més enllà del nostre territori. 

2006 Suyana, Plataforma Solidària Entitat constituïda oficialment el 2006 i que recull tot un 
seguit de compromisos individuals que desemboquen en 
un projecte comú. En poc temps, Suyana, Plataforma 
solidària ha arribat a ser un referent local quan es parla de 
solidaritat i cooperació. 

2007 Pagesia Local Un reconeixement a totes aquelles famílies pageses que a 
data d’avui conserven la seva producció i explotació del 
medi natural, (molt especialment la vinya) tot i la pressió 
existent arreu del país. 

2008 Grup d’Investigacions, 
Recerques i Espeleologia 
Sesrovires (GIRES) 

En motiu del seu 25è aniversari 

2009 Associació de Vilatans de La 
Beguda 

En reconeixement al seu treball per millorar la qualitat de 
vida dels veïns i veïnes de La Beguda i per la seva fermesa 
i capacitat de diàleg en tot el procés de creació de la 
Mancomunitat de La Beguda. 
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SESROVIRENCS DE L’ANY A L’ENTITAT 

ANY ENTITAT MOTIU 

2010 Banc d’Aliments de la Parròquia 
de Sant Esteve 

Per la seva tasca solidària i voluntat de servei cap a 
aquelles persones més vulnerables que pateixen més 
directament les conseqüències del context econòmic del 
moment 

2011 Grup de Voluntariat de Sant 
Esteve Sesrovires 

Per la tasca dels seus voluntaris i voluntàries, que de 
manera desinteressada, es posen al servei dels veïns i 
veïnes que necessiten un acompanyament, una mà amable 
que els ajudi en el dia a dia. 

2012 Escola La Roureda Amb motiu del seu 25à aniversari. Es valora, especialment, 
les persones que han estat al capdavant del centre i als 
seus equips docents, que més enllà de la valuosa tasca 
pedagògica realitzada, han estat un referent de civisme i 
d’estima a Sant Esteve 

2013 Associació Musical de Sant 
Esteve Sesrovires 

Fundada, l’estiu de 2012, a iniciativa d’un col·lectiu de 
pares i mares de l’Aula Municipal de Música. El curs 2012-
2013 va assumir la gestió de l’Aula Municipal de Música i 
en garantí la seva continuïtat en un context econòmic 
advers. Més enllà de la tasca docent, organitza audicions i 
concerts. 

2014 Associació Salto a la Fama Pel seu caràcter dinamitzador en el marc de la gent gran de 
Sant Esteve. Per la seva capacitat d’organitzar activitat i 
espectacles de producció pròpia. 

2015 Grup de Teatre L’Ull de Bou Pels 25 anys de trajectòria i compormís en l’activitat social i 
cultural del poble. 

2016 Comissió Cavalcada de Reis Per la seva dedicació, l’aposta per la innovació, la capacitat 
d’incorporar nous voluntaris, la complicitat amb el teixit 
associatiu local i per fer de la Nit de Reis, la nit més màgica 
per als nostres infants 

2017 Escola Taekwondo Sesrovires Per la seva capacitat d’emprenedoria, innovació i 
implementació en infants i joves sesrovirencs 
 

2018 Cofradía del Santo Cristo 
 

Per la promoció de valors culturals,  
i compromís amb la societat sesrovirenca 

 
 

 
 
 
  
 


