
PREMIATS PEL RECONEIXEMENT PER LA TASCA FETA 

DURANT LA PANDEMIA COVID-19 

1-BEGOÑA ALBERDI 

Soprano 
 
Recull el reconeixement en la categoria de CULTURA i SALUT, pel seu suport per augmentar 
l’estat d’ànim de la ciutadania i contribuir així a la SALUT MENTAL 

 

2-Dr. BONAVENTURA CLOTET 

Cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Germans Trias i President de la Fundació 

Lluita contra la SIDA i les Malalties Infeccioses. 

Recull el reconeixement a la Recerca, per la seva extensa labor en recerca i la del seu equip de 

l’Hospital Germans Trias de Barcelona, molt especialment durant la Pandèmia COVID-19 

3-Dr. ROBERT GÜERRI 

 Cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital del Mar de Barcelona. 
 
Recull el reconeixement en nom propi i en nom del seu equip, per la tasca realitzada durant 
 la pandèmia de la COVID-19. 
 

4-Sra. ROSER TORRENTS 

Infermera de Cures Intensives  del Hospital Sant Pau de Barcelona 
 
Recull el reconeixement al equip d’Infermeria i Tècnics Auxiliars d’Infermeria de la UCI de 
Hospital Sant Pau. 
 

5-Sra. MARTA ESCANDELL 

Gerent del Grup EULEN 
 
Recull el reconeixement en nom de l’equip de Neteja Hospitalària per la seva tasca durant  
 la Pandèmia COVID-19 
 

6-Sr. XAVIER ROSSINYOL 

Director del Programa Planta Baixa de TV3 
 
Recull el reconeixement en nom de tot l’equip del programa, per la seva tasca informativa i  
especialment per la labor d’acompanyament a la ciutadania durant el confinament i  
Suport a la Salut Mental, sent la finestra per la que veiem la nostra ciutat i Catalunya.  
 
 
 
 
 



7-Dr. ANTONI SISÓ 

President de CAMFiC ( Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària ) 
 
Recull el reconeixement en nom de les metgesses i metges de Família d’Atenció Primària  
Per la seva tasca professional d’atenció durant la Pandèmia COVID-19 
 

8-Sr. ANTONI TORRES 

President de FEFAC ( Federació d’Associacions d’Oficines de Farmàcia de Catalunya ) 
 
Recull el reconeixement en nom dels professionals de les Oficines de Farmàcia per la seva 
labor d’acompanyament a la ciutadania durant la Pandèmia i especialment durant el  
 confinament. 
 

9-Sra. CINTA PASCUAL 

Presidenta d’ACRA 
 
Recull el reconeixement en nom propi i en nom dels professionals de Residències i Centres  
 Geriàtrics per la seva labor durant la Pandèmia COVID-19. 
 

10-Dr. ORIOL MITJÀ 

Recull el reconeixement per la seva labor professional i especialment per la labor de  
Comunicació terapèutica durant la Pandèmia de la COVID-19 
 
EXCUSA LA SEVA PRESÈNCIA PER RAONS D’AGENDA PROFESSIONAL 
 

11-Dr. RAMÓN AIGUADÉ 

Degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
 
Recull en reconeixement en nom dels professionals de la Fisioteràpia per la seva tasca  
durant la Pandèmia COVID-19. 
 

12-Dr. JAUME PADRÓS 

President del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 

Recull el reconeixement en nom dels professionals i les professionals de la Medicina, per la 

seva labor durant la Pandèmia del COVID-19. 

13-Sr. SEBASTIÀ MASSAGUÉ 

 Cap del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de  l’Ajuntament 

de Barcelona. 

Recull el reconeixement en nom del professionals de Protecció Civil i del Cos de Bombers de 

Barcelona, per la seva tasca de suport i d’ajut a la ciutadania i a les institucions i entitats durant 

la Pandèmia de la COVID-19 

 



14-Sr. PEDRO VELÁZQUEZ 

Intendent major, Cap de Guàrdia Urbana de Barcelona 

Recull el reconeixement en nom dels professionals de la Guàrdia Urbana de Barcelona per  
La seva tasca, d’ajut i suport a la ciutadania i a les institucions durant la Pandèmia COVID-19 
 

15-Sr. JORDI CEREZUELA 

Director d’IBERMUTUA Catalunya,Balears i Aragó 
 
Recull el reconeixement per la seva labor en la coordinació de les Mútues de la Seguretat 
Social i de les Residències d’Avis, durant la Pandèmia del COVID-19 
 

 


