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5ª Edició Premis elll obre
Premi Aigües Cristal·lines
El Llobregat valora la transparència en la
informació amb aquest premi periodístic a un
professional o mitjà de comunicació comarcal

Premi Major Crescuda

Premi Cabal Amazònic

Personatges que han aconseguit, per la seva
tasca professional en qualsevol àmbit, una
sobtada notorietat social

Figures destacades de la comarca, amb una
dilatada trajectòria en les seves especialitats
que els han portat a ser únics

Campo Vidal s’ha destacat en l’elaboració
de documentals sobre
història de la comarca.
L’últim que ha estrenat
està triomfant arreu del
món i repassa la trajectòria de dos genis
del modernisme català,
Jujol i Gaudí. Anteriorment havia dirigit El
Cinturón Rojo.

Luis Campo Vidal

Amb el seu estil que
barreja el flamenc
amb sons urbans, Rosalía s’ha consolidat
com l’artista revelació
del moment. Acaba
d’aconseguir dos Latin Grammy pel seu
hit ‘Malamente’. Tot i
l’èxit, la sesrovirenca
no ha trencat el fil amb
els seus orígens.

Rosalía

Cineasta
Cornellà

Francesc Perearnau

Aquesta jove atleta de
l’Hospitalet ha completat
un any espectacular que
l’ha portat a convertir-se
en la gran esperança de
l’atletisme
espanyol.
Amb 17 anys, ja compta
amb ors mundials i un rècord del món d’Heptatló
sots 18. El seu pròxim
repte, els Jocs Olímpics
de Tòquio.

Especialitzat en les carreres de fons, Castillejo
és un dels millors atletes de l’Estat. Actualment es dedica, a més
de guanyar carreres a
tort i a dret, a entrenar
promeses d’aquest esport. L’esportista és un
dels ‘amvaixadors’ que
porten el nom de Viladecans pel món.

Carles Castillejo

Atleta
L’Hospitalet

La Placeta del Temps és
un programa de Ràdio
Cornellà, que dirigeix
Mireia Navarro, que
contribueix a recuperar
la memòria de la ciutat i els canvis que ha
experimentat a través
d’entrevistes amb veïns i veïnes. S’emet els
dissabtes a la una del
migdia.

Mireia Navarro

Polític i historiador
Sant Vicenç dels Horts

María Vicente

Periodista
Sant Just Desvern

La Placeta del Temps
Ràdio Cornellà

Oriol Junqueras

Cantant
Sant Esteve Sesrorives

Quaranta anys de carrera periodística són la
millor carta de presentació d’aquest periodista esportiu del Baix.
Destaca també el seu
vessant solidari, com a
un dels impulsors de la
cursa solidària de presos a Can Brians, i la
seva tasca de promoció
del Barça a la comarca.

La trajectòria d’Oriol
Junqueras com a exalcalde de Sant Vicenç
dels Horts, professor
i intel·lectual de capçalera a la comarca és
indiscutible. Una vàlua
que està per sobre de
qualsevol consideració
política i que volem
destacar en aquests moments difícils per a ell.

Atleta olímpic
Viladecans

Són els dos màxims
representants del Baix
Llobregat de la nova
fornada de ‘triunfitos’.
Una doble candidatura
per a dos joves que estan triomfant arreu del
món amb la seva música però que no perden
la seva vinculació amb
Sant Climent, Viladecans i el Prat.

Aitana/Alfred

Cantants
Sant Climent i el Prat

L’hospitalenc Antonio
Orozco ha protagonitzat una carrera que l’ha
col·locat entre els artistes més importants i
influents del panorama
musical espanyol dels
últims anys. A més, el
seu vessant solidari es
fa palès any rere any,
col·laborant amb diferents iniciatives.

Antonio Orozco
Cantant
L’Hospitalet
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Premi Ribera Solidària

Premi Afluent Verd

Premi Aigües Braves

Un guardó a una entitat sense ànim de lucre
per tenir a la solidaritat com a columna
vertebral al llarg de la seva història

L’ecologisme i la sostenibilitat són tan
fonamentals per a la nostra societat
com un afluent ho és per a un riu

De tant en tant, la calma del riu es veu
sorpresa per les inesperades inundacions
que obliguen a la mobilització ciutadana

Els germans Gasol contribueixen amb la seva
fundació a combatre
els efectes de l’obesitat infantil. L’entitat
va presentar el desembre, conjuntament amb
l’Ajuntament, un estudi pioner sobre aquesta problemàtica a Sant
Boi, bressol dels dos
jugadors de bàsquet.

Aquest projecte pioner
del Consell Esportiu
Baix Llobregat proposa
un canvi de paradigma
en l’esport de base: que
no només puntuïn els
gols o les cistelles, sinó
també el joc net i l’esportivitat. La iniciativa
va néixer fa sis anys a
la comarca i ara ha fet
el salt a Europa.

Consell Esportiu
del Baix Llobregat

Antoni Poveda

La decidida aposta
d’Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat
de l’AMB i també alcalde de Sant Joan Despí,
per estendre l’ús de la
bicicleta com a mitjà de
transport alternatiu al
cotxe és innegable. La
creació d’una xarxa intermunicipal de carrils
bici n’és un exemple.

Alcalde de Sant Joan
Despí i vicepresident
de l’AMB

El Baix Llobregat és
una de les comarques
en la qual el pes del
moviment de les dones
ha estat més fort. I una
part de la responsabilitat d’això la té Consell
de Dones, que l’any
passat va celebrar el
cinquè Congrés de Dones per seguir treballant
per la igualtat.

Consell de les Dones
del Baix Llobregat

L’Hospitalet

El Prat

Sant Boi/Los Ángeles

Aquest grup de persones i entitats de l’Hospitalet va néixer fruit de
la presa de consciència
del deteriorament que
pateix el patrimoni de la
segona ciutat de Catalunya. Amb les seves accions han contribuït a fer
extensiva aquesta presa
de consciència a bona
part de la ciutadania.

Grup Patrimoni LH

Espigoladors

Gasol Foundation

Juga Verd Play

Espigoladors és una
entitat sense ànim de
lucre que combat el
malbaratement alimentari. Com ho fa? Recuperant la fruita i verdura que no es cull, sigui
pel descens de vendes
o per l’aspecte que té.
El 95% dels aliments
recollits van a parar a
entitats socials.

Cinta Tort, o ‘Zinteta’, el
seu nom artístic, és una
jove torrellenca que ha
aconseguit fama internacional per la seva lluita
contra la pressió estètica
que pateixen les dones.
Expressa el seu missatge
a través de l’art, pintant
estries de la pell i reivindicant la bellesa de les
imperfeccions.

Cinta Tort

Torrelles de Llobregat

La plataforma va portar a terme l’any passat
una intensa campanya
perquè s’aturessin les
obres del nou edifici de
l’Institut de Ciències
Fotòniques que es volia fer a l’Olla del Rei,
l’única zona humida de
Castelldefels al costat
de la Politècnica (UPC).
I ho van aconseguir.

Salvem l’Olla del Rei
Castelldefels

Una de les grans victòries del Sindicat de Llogaters va ser la negociació del cas dels veïns de
Sant Joan Despí afectats
per l’augment desmesurat del lloguer. Un primer pas cap a una incipient organització de la
plataforma al Baix Llobregat, tot i haver nascut
a la capital catalana.

Sindicat de Llogaters

