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M E D A L L A    D' O R    D E    L A    C I U T A T 
 

 

Data de l’acord:  3/7/1973 PLE 

Destinatari:  Salvador Dalí Domènech (Figueres, 11/5/1904 – (+) 23/1/1989) 

   en reconeixement a la gran tasca artística realitzada i per la donació de 

   les seves obres i la seva participació personal en la creació i la 

   promoció del Teatre - Museu Dalí.  

 

Data de l’acord:  21/6/1999 PLE 

Destinatari:  Juan Carlos I de Borbón (Roma, 1938), rei d’Espanya, coincidint amb  

   la seva visita a la ciutat (28/6/1999) per commemorar el 25è aniversari  

   de la inauguració del Teatre – Museu Dalí. 

 

Data de l’acord:  3/9/2013 PLE 

Destinatari:  Hospital de Figueres, en el seu 700è aniversari, la institució més antiga 

    de la ciutat (des de l’any 1313) i en reconeixement pel servei continuat 

   de prestar assistència sanitària a la població de Figueres i de l’Alt  

   Empordà. 
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M E D A L L A    D E    P L A T A 
 

 

1976   (+) Joan Duran Camps    

1977   Josep Mª Molinet Calverol (director col·legi  Sant. Pau) 

06/11/1979  Pere Bruguera Pellicer, mestre 

06/11/1979  Josep Mercader (títol pòstum), cuiner 

01/02/1981         Lluís Durán Camps (títol pòstum) 

 

 

Data de l’acord:  25/05/1990 Ple 

Destinatari:  Mn. Pere Xutglà Figueres (Les Preses, 1901), rector i arxiprest, per la  

   tasca realitzada a la parròquia de Sant Pere de Figueres des de 1940. 

 

Data de l’acord:  31/05/1995 Ple 

Destinatari:  Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, per la tasca realitzada a la 

   ciutat en els camps assistencial a l’Asil Vilallonga, educatiu a l’escola 

   de Sant Vicenç de Paül i sanitari a l’Hospital de Figueres. 

 

Data de l’acord:  27/09/1996        Ple 

Destinatari:  (+) Dr. Joan Forment Soler (Figueres, 1926-1996), a títol pòstum, 

metge, per la tasca mèdica portada a terme amb dedicació i proïsme. 

 

Data de l’acord:  07/02/2008 Ple 

Destinatari/a:  Associació Amics dels Malalts de Figueres, cinquanta-un aniversari, 

    en reconeixement a la seva llarga i fecunda trajectòria d’activitat cívica i 

social profundament arrelada a Figueres. 

 

Data de l’acord:  04/03/2010 Ple 

Destinatari/a:  Pablo Lee Chiang (Xina, 26/8/1942) i Letizia Hsing Kuo ( 3/9/1945) en 

reconeixement a la seva integració a la ciutat  de  Figueres  i  com  a  

exemple dels valors cívics, culturals i de participació ciutadana que pot 

aportar la immigració al teixit de la societat figuerenca. 

 

Data de l’acord:  29/07/2010 PLE 

Destinatari/a:  Col.legi La Salle de Figueres, els Fossos,en commemoració dels seus 

cent anys de presència a Figueres i en reconeixement a la tasca 

pedagògica i cultural que ha desenvolupat en l’educació de nombroses 

generacions de figuerencs i empordanesos. 
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M E D A L L A    D E    P L A T A 
 

Data de l’acord:  2/12/2011 PLE 

Destinatari/a:  Fundació Asil Vilallonga, en reconeixement al 125è aniversari 

d'aquesta institució social que continua prestant servei a la ciutat i la 

comarca.. 

 

Data de l’acord:  2/10/2012 PLE 

Destinatari/a:  Joan Amorós Pla (Vila-sacra, 1938), per la seva trajectòria com a 

activista cultural del país i pel seu impuls en el desenvolupament del 

Corredor mediterrani. 

 

Data de l’acord:  3/9/2013 PLE 

Destinatari/a:  Comunitat de Germanes de Sant Josep a Figueres, en reconeixement 

dels 141 anys de presència a la ciutat de Figueres, dedicant-se a cuidar i 

donar suport als malalts en moments dolorosos. 
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F I L L    A D O P T I U – F I L L A    A D O P T I V A 
 

Data de l’acord:  09/11/1978   

Destinatari:  Mn. Josep Mª Albert Arnau  

 

Data de l’acord:  01/04/1986   

Destinatària:  Montserrat Vayreda Trullol  (Lladó, 28/8/1924 – 8/11/2006), escriptora 

   amb una important obra relacionada amb Figueres i l’Empordà i per la 

   seva participació en multitud de manifestacions culturals ciutadanes. 

 

Data de l’acord:  11/01/1988   PLE        

Destinatari:  Josep Cuadras Planas (Sant Pere de Ribes, 5-2-1911, +1989),  

professor de matemàtiques, per la promoció d’activitats acadèmiques i 

   extraacadèmiques a la ciutat de Figueres. 

  

Data de l’acord:  22/12/1988   Ple 

Destinatari:  (+) Alexandre Deulofeu Torres (L’Armentera, 1903 - 1978) en el desè 

aniversari de la seva mort, per la seva dedicació a Figueres, com a 

farmacèutic, professor d’institut, periodista, regidor municipal i historiador. 

 

Data de l’acord:  31/08/1990     

Destinatari:  Melitón Casals Casas, "Meli"  (Roda de Ter, 1/2/1910 – 3/11/1990), 

fotògraf, s’ha dedicat a recollir les millors imatges fotogràfiques de 

Figueres i de l’Empordà, retratant nombrosos personatges, com Dalí. 

 

Data de l’acord:  23/04/1996    Ple 

Destinatària:  Mª Àngels Anglada Abadal  (Vic, 9/3/1930 – + 23/4/1999), escriptora,  

   punt de referència imprescindible en el món literari i cultural de Figueres 

   i de comarca i per les seves actuacions en defensa de la llengua i 

la cultura catalanes. 

 

Data de l’acord:  28/02/1997 Ple 

Destinatari:  (+) Ramon Reig Corominas  (Manila, 1903 – 1963), pintor, per la seva 

   transcendència com a pintor d’aquarel·les, com a professor de dibuix 

   a l’institut Ramon Muntaner i autor de publicacions sobre pintura. 

 

Data de l’acord:  26/10/2016 Ple 

Destinatari:  Josep Peñuelas Reixach  (Vic, 1958), en reconeixement a la seva 

brillant trajectòria científica i acadèmica i en agraïment als vincles que 

manté amb la ciutat de Figueres, la que l’ha vist créixer i amb la qual 

continua participant activament. 
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Data de l’acord:  5/10/2017 Ple 

Destinatari:  Maryse Olivé Quintana  (Perpinyà 1948 - Darnius, 2017), a títol pòstum, 

en reconeixement a la seva trajectòria pedagògica i política, així com pel 

seu compromís polític, cultural i cívic amb la ciutat de Figueres i amb 

Catalunya. 
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F I L L    P R E D I L E C T E  -  F I L L A    P R E D I L E C T A   
 

 

09/11/1978  Jaume Maurici Soler 

 

28/09/1983         Salvador Dalí Domènech 

 

Data de l’acord:  04/10/2001 PLE 

Destinatari:  (+) Ramon Canet Cordomí  (Figueres, 16/12/1906 – 3/31982), llibreter,  

   en reconeixement a la seva trajectòria, síntesi de bonhomia i mestratge 

   de convivència, humanitat, civisme, tolerància i diàleg. 

 

Data de l’acord:  16/05/2002 PLE 

Destinatari:  (+) Carles Fages de Climent  (Figueres, 16/5/1902 – 1/10/11968), 

a títol pòstum, en el centenari del seu naixement, escriptor. 

 

Data de l’acord:  07/11/2002 PLE 

Destinatari:  (+) Josep Pallach Carolà (Figueres, 1920 – L’Hospitalet, 1977), a títol  

pòstum,  en reconeixement a la seva tasca política i en la pedagogia,així 

com la seva especial estima i vinculació amb la ciutat de Figueres. 

 

Data de l’acord:  17/03/2008 JUNTA DE GOVERN (ratificat per Ple 3/4/2008) 

Destinatari:  Joan Guillamet Tuèbols (Figueres, 1922), professor de la llengua i 

literatura i periodista i escriptor de reconegut prestigi, amb una obra molt  

vinculada a Figueres i l’Alt Empordà 
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F U L L A    D E    F I G U E R A    D E    P L A T A 
 

 

Data de l’acord:  07/04/1981        Ple 

Destinatària:  Camil·la Lloret Altafulla 

 

Data de l’acord:  1981  

Destinatàri:  (+) Lluís Duran Camps  

 

Data de l’acord:  07/09/1982        

Destinatari:  Abelard Fàbrega, cessió al M. Empordà de col·lecció de pintura 

 

Data de l’acord:  28/10/1983        Ple 

Destinatària:  Sor Sofia Larrategui Huidobro (Burgos, 1912), germana de les Filles 

de la Caritat,  per la seva tasca realitzada cuidant els pobres i vells de  

l’Asil Vilallonga. 

 

Data de l’acord:  27/04/1985       Ple 

Destinatari:  Joaquim Crumols Torralles (Figueres, 16/3/1907 - 13/6/1984), a títol 

pòstum, regidor municipal en el primer ajuntament democràtic i per  

promoció cultural al Foment de la Sardana i a la Societat Coral Erato. 

 

Data de l’acord:  11/10/1986 PLE 

Destinatari.  Comunitat de l’Asil Vilallonga de la Companyia de les Filles de la 

Caritat de Sant Vicenç de Paül, en el centenari del seu establiment 

a Figueres, per la tasca realitzada en els camps de l’assistència als 

desvalguts, en l’educació i en la cura dels malats. 

 

Data de l’acord:  01/06/1987 PLE  

Destinatari:  Narcís Sala Roca  (Barcelona, 1905), advocat i escriptor 

 

Data de l’acord:  29/09/1989       PLE  

Destinatari:  Institut Ramon Muntaner, en el seu cent cinquantè aniversari, per 

   la seva tasca immesurable a l’ensenyament a la ciutat de Figueres 

   i a la comarca durant tot aquest temps. 

 

Data de l’acord:  12/04/1994 Ple 

Destinatari:  Unió Esportiva Figueres,  en el 75è aniversari de la seva creació, i 

   per la tasca esportiva, amb notables èxits, al llarg de la seva història. 
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F U L L A    D E    F I G U E R A    D E    P L A T A  
 

Data de l’acord:  04/02/1994        PLE 

Destinatària:  Adela Rosa Salellas (Figueres, 1911 – (+) 2004), activitats solidàries 

   en nombroses entitats figuerenques, associació de donants de sang, 

   la Creu Roja i la UNICEF. 

 

Data de l’acord:  14/12/2000 PLE 

Destinatari:  Pere Cabrafiga Cristina (Fortià, 1944), per la seva dedicació com a  

  Coordinador general dels Jocs Special Olympics Figueres 2000, que van  

   tenir lloc a Figueres del 12 al 15 d’octubre de l’any 2000. 

 

Data de l’acord:  01/08/2002 PLE 

Destinataris:  Maria Verdaguer Nicolau (1925-1990) a títol pòstum, i Ernest Fortiana  

Martí (1919), promotors d’Òmnium Cultural a Figueres, per la seva tasca 

en l’ensenyament del català i la difusió de la cultura catalana. 

 

Data de l’acord:  12/12/2002 PLE 

Destinatari:  Pere Portabella Ràfols (Figueres, 1929), cineasta i polític, en reconei- 

   xença a la seva trajectòria artística, política i ciutadana. 

 

Data de l’acord:  12/12/2002 PLE 

Destinatari:  (+) Ramon Guardiola Rovira (1920-1991), a títol pòstum, per les seves 

actuacions que van possibilitar la construcció del Teatre Museu Dalí. 

 

Data de l’acord:  12/12/2002 PLE 

Destinatari:  Ramon Boixadós Malé (Figueres, 1927), per la seva trajectòria al 

capdavant (n’és el president) de la  Fundació Gala - Salvador Dalí. 

 

Data de l’acord:  13/05/2004  PLE 

Destinatària:  Montserrat Vayreda Trullol (Lladó, 28/8/1924 – 8/11/2006), escriptora  

   de llarga trajectòria en el món literari empordanès i la seva col.laboració i 

   suport a nombroses iniciatives i entitats ciutadanes.  

 

Data de l’acord:  29/12/2005 PLE 

Destinatari/a:  Casino Menestral Figuerenc, en el 150è aniversari de la seva fundació, 

casa de la cultura i les associacions de Figueres i l’Alt Empordà. 
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F U L L A    D E    F I G U E R A    D E    P L A T A 
 

Data de l’acord:  12/01/2006 PLE 

Destinatari/a:  Institut d’Estudis Empordanesos, en el 50è aniversari de l’entitat, per  

la tasca en l'estudi, publicació i difusió del patrimoni de l'Empordà, en 

qualsevol àmbit: històric, cultural, artístic, geogràfic, natural o científic. 

 

Data de l’acord:  30/11/2007 PLE 

Destinatari/a:  Xavier Subias Fages (Figueres, 13/6/1926), en reconeixement a la seva 

trajectòria professional com arquitecte, urbanista i Degà del Col·legi

 d'Arquitectes de Catalunya i Balears. 

 

Data de l’acord:  02/04/2009 PLE 

Destinatari/a:  Eduard Puig Vayreda (Figueres, 1942), per la trajectòria cultural i cívica 

de qui va ser president de l’Institut d’Estudis Empordanesos. 

 

Data de l’acord:  02/04/2009 PLE 

Destinatari:   (+)Josep Falgarona Canadell  (Figueres, 22/3/1921 – Paris, 3/9/2008), 

en reconeixement a la seva trajectòria professional i artística com a 

virtuós del piano, que ha prestigiat arreu del món el nom de Figueres. 

 

Data de l’acord:  01/10/2009 PLE 

Destinatari:  Mossèn Jesús Franco Escribano (Logronyo, 28/12/1928),  rector de la  

parròquia del Bon Pastor des de l’any 1964, la seva trajectòria cívica i  

social compromesa amb  aquest barri i amb la ciutat de Figueres. 

 

Data de l’acord:  29/7/2010 PLE 

Destinatari:  Fundació Pere Padrosa Puignau – Margarita Pierre Mallol, en 

reconeixement a la seva tasca de promoció i difusió de la cultura a la 

ciutat de Figueres, de la qual el Museu de la Ciència i la Tècnica de 

l’Empordà n’és un dels exemples més reeixits. 

 

Data de l’acord:  29/7/2010 PLE 

Destinatari:  Josep Maria Joan Rosa (Figueres, 29/11/1940) i Pilar Casademont 

Sadurní  (Barcelona, 11/10/1947),  en reconeixement a la donació de les 

seves col.leccions a la fundació del Museu del Joguet de Catalunya i per 

la tasca cultural i artística que des d’aquest equipament s’ha realitzat a la 

ciutat de Figueres. 
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F U L L A    D E    F I G U E R A    D E    P L A T A  
 

Data de l’acord:  2/12/2011 PLE 

Categoria:  Fulla de Figuera de Plata 2011 a entitats 

Destinatari:  Hotel Empordà, el Motel,  en reconeixement al cinquantè aniversari 

d'aquesta institució gastronòmica considerada pionera de la renovació de 

la cuina catalana moderna. 

 

Data de l’acord:  2/10/2012 PLE 

Categoria:  Fulla de Figuera de Plata 2012 a entitats 

Destinatari:  Societat Coral Erato,  aprofitant l’avinentesa única  que enguany 

celebra el 150è aniversari i es commemora tota la seva llarga i fecunda 

trajectòria a la ciutat de Figueres. 

 

Data de l’acord:  2/10/2012 PLE 

Categoria:  Fulla de Figuera de Plata 2012 a persones 

Destinatari:  Marti Carreras Ginjaume (Figueres, 20/8/1933), en reconeixement a la 

seva trajectòria dinamitzadora de la vida cívica, social i cultural i la seva 

vinculació amb la ciutat de Figueres. Va ser president del Club Ciclista 

Empordanès (1966-1967), de diverses entitats i representant de l’Alt 

Empordà al Consell de la Gent Gran de Catalunya. 

 

Data de l’acord:  3/9/2013 PLE 

Categoria:  Fulla de Figuera de Plata 2013 a entitats 

Destinatari:  Òmnium Cultural de Figueres – Alt Empordà,  per 40 anys de defensa 

i promoció a Figueres de la llengua i la cultura catalanes. 

 

Data de l’acord:  PLE de 2 de setembre de 2014 

Categoria:  Fulla de Figuera de Plata 2014 a entitats 

Destinatari:  Patronat de la Catequística de Figueres, institució que acull una 

dotzena d'entitats, majoritàriament vinculades amb el món de la cultura, 

l'esport i el lleure i  s’ha convertint  en un dels pols culturals de la ciutat. 

 

Data de l’acord:  PLE de 2 de setembre de 2014 

Categoria:  Fulla de Figuera de Plata 2014 a persones 

Destinatari:  Antoni Pitxot Soler, en reconeixement a la seva trajectòria com artista i 

pintor, membre d’una nissaga familiar que ha estat molt important a nivell 

cultural a la ciutat, i celebrant que com a director del Teatre Museu Dalí 

de Figueres ha preservat conceptualment el museu i el llegat dalinià tal 

com el volia l’artista 
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F U L L A    D E    F I G U E R A    D E    P L A T A  

 

Data de l’acord:  PLE d’1 d’octubre de 2015 

Categoria:  Fulla de Figuera de Plata 2015 a entitats 

Destinatari:  Fundació Privada Altem, en reconeixement a la tasca que des de l’any 

1968  duu a terme en l’atenció de les persones amb discapacitat 

intel•lectual de la comarca de l’Alt Empordà, havent esdevingut un centre 

de referència en aquest àmbit. 

 

Data de l’acord:  PLE d’1 d’octubre de 2015 

Categoria:  Fulla de Figuera de Plata 2015 a persones 

Destinatari:  Marià Lorca i Bard, en reconeixement a la tasca que ha dut a terme en 

favor de la ciutat, que l’han convertit en un personatge imprescindible i 

referent històric de Figueres en el darrer tram del segle XX. 

 

Data de l’acord:  PLE de 6 d’octubre de 2016 

Categoria:  Fulla de Figuera de Plata 2016 a persones 

Destinatari:  Narcís Bardalet Vinyals, en reconeixement a a la seva llarga i fecunda 

trajectòria professional com a metge, pediatre, especialista en medicina 

legal i forense. 

 

Data de l’acord:  PLE de 6 d’octubre de 2016 

Categoria:  Fulla de Figuera de Plata 2016 a entitats 

Destinatari:  Col.legi d’Advocats de Figueres – Alt Empordà, en reconeixement als 

seus 175 anys d’història, en els quals ha exercit com a rector de 

l’advocacia en el partit judicial, representant de l’exercici de la professió, 

garantint i promovent la formació i el control deontològic en defensa dels 

ciutadans i col.laborant en la millora de l’administració de Justícia.. 

 

Data de l’acord:  PLE de 5 d’octubre de 2017 

Categoria:  Fulla de Figuera de Plata 2017 a persones 

Destinatari:  Jaume Cristau Brunet  (nascut a Figueres l’1 de febrer de 1940), músic, 

compositor i director de cobla,  en reconeixement a la seva llarga i 

fecunda trajectòria musical i per haver portat el nom de Figueres arreu on 

ha actuat. 

 

Data de l’acord:  PLE de 5 d’octubre de 2017 

Categoria:  Fulla de Figuera de Plata 2016 a entitats 

Destinatari:  Associació Triangle Blau, en reconeixement per la seva actuació en 

preservació de la memòria històrica i en la promoció dels valors de 

llibertat, tolerància, justícia i pau i en la defensa i promoció dels drets 

humans 
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C I U T A D A N A   -   C I U T A D À    D ’ H O N O R 
 

Data de l’acord:  6/11/1991     PLE 

Destinatari:  Martí Vives Carreras, (Prades, Rosselló, 25/5/1905. + 1991), pintor de  

la Catalunya Nord, per la seva tasca artística, la vinculació a Figueres i  

per la donació de quadres al Museu de l’Empordà. 

 

Data de l’acord:  6/5/2010     PLE 

Destinatari:  Josep Maria Bernils Mach, (Figueres, 16/8/1929 – 30/6/2011), 

funcionari municipal, secretari de l’Institut d’Estudis Empordanesos i 

Cronista Oficial de la Ciutat de Figueres (nomenat pel Ple de 29/9/1989). 

amb una extensa obra publicada sobre la història de la ciutat, per la tasca 

realitzada en aixecar crònica del que s’ha esdevingut a Figueres al llarg 

del temps, com a exemple de ciutadania i compromís cultural.   

 

Data de l’acord:  3/9/2013     PLE 

Destinatari:  Pere Font Verdaguer (Hostalets d’en Bas, 1932 – 2013), a títol pòstum, 

rector de Pontós, professor d’institut, articulista de diari i promotor d’una 

gran tasca de servei als altres, altruisme i de responsabilitat social. 
 

 

Data de l’acord:  3/9/2013     PLE 

Destinatari:  Agustí Vehí Castelló (Figueres, 1958 – 2013), a títol pòstum, inspector 

de la guàrdia urbana, professor d’universitat, historiador i escriptor, pel 

servei a la ciutat, a la cultura i a les persones. 

 

Data de l’acord:  4/3/2014     PLE 

Destinatari:  Albert Compte Freixanet (Castelló d’Empúries, 1919 – 2014), a títol 

pòstum, com a reconeixement a la seva trajectòria com a docent, 

investigador i historiador i a la seva vinculació amb la ciutat de Figueres a 

través de l’Institut Ramon Muntaner i l’Institut d’Estudis Empordanesos. 

 

Data de l’acord:  PLE d’1 d’octubre de 2015 

Destinatari:  Albert Gurt Pujadas, en reconeixement a la seva trajectòria esportiva i 

també a la seva relació amb Figueres com un exemple de ciutadania i de 

compromís polític, cultural i cívic amb la ciutat. 

 

Data de l’acord:  PLE de 5 d’octubre de 2017 

Destinatari:  Rosa Maria Malé Ricart (Llers, 7 d’octubre de 1938) per les activitats 

desenvolupades com a dinamitzadora de la vida cívica, social, cultural i 

artística de Figueres. 
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M E D A L L A    A L    M È R I T    E S P O R T I U 
 

Data de l’acord:  12/04/1994 PLE 

Categoria:  Plata  

Destinatari:  Emili Bach Grau (Rabós, 1932), president de la Unió Esportiva 

Figueres entre l’any 1978 i el 1994. 

 

Data de l’acord:  31/01/1995 Ple 

Categoria.  Plata  

Destinatària:  Anna Junyer Genover (Figueres, 1963), jugadora de bàsquet, per la 

seva trajectòria esportiva, havent estat proclamada millor jugadora 

estatal de bàsquet. 

 

Data de l’acord:  02/10/1995  

Categoria:  Plata  

Destinatari.  Pitu Duran Pagès (Figueres, 1959), futbolista, per la seva llarga 

vinculació amb la Unió Esportiva Figueres, des de la temporada 1977-78 

havent jugat més de 200 partits, que mostren la seva vàlua esportiva i 

lligam amb l’esport figuerenc. 

 

Data de l’acord:  07/03/2002 PLE 

Categoria:  Or  

Destinatari:  Unió Esportiva Figueres, pels mèrits assolits en la copa del Rei 

   de futbol de 2002 i haver arribat a les semifinals. 

 

Data de l’acord:  04/02/2004 PLE 

Categoria:  Plata ç 

Destinatari:  Josep Miquel Ballart  (Figueres, 1933-2003), en reconeixement de 

la seva trajectòria a la Unió Esportiva Figueres. 

 

Data de l’acord:  28/07/2005  Ple  

Categoria:  Plata  

Destinatari/a:  Immaculada Clopés Gasull (Girona, 1968), atleta, 

   per la seva vàlua esportiva i la seva relació amb l'atletisme figuerenc 

 

Data de l’acord:  29/12/2005 Ple  

Categoria:  Plata  

Destinatari/a:  Penya Unionista Figueres, en el seu 25è aniversari, per la tasca de 

foment de la pràctica de l'esport a la ciutat de Figueres. 
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M E D A L L A    A L    M È R I T    E S P O R T I U  
    

Data de l’acord:  22/12/2006 Ple  

Categoria:  Plata  

Destinatari/a:  Gemma Magrià Garcia, (Figueres, 12/4/1981), a la seva vàlua esportiva 

i la seva relació amb les arts marcials i l'esport figuerenc. 

 

Data de l’acord:  22/12/2006 Ple  

Categoria:  Or  

Destinatari/a:  Club de bàsquet ADEPAF, en el seu 50è aniversari, per la promoció i la 

difusió del bàsquet, en concret, de l’esport figuerenc en general. 

 

Data de l’acord:  22/12/2006 Ple  

Categoria:  Plata  

Destinatari/a:  Pere Gratacós Boix, (Sant Ferriol, 1958), jugador i entrenador de futbol, 

per la seva trajectòria esportiva i la seva relació amb l'esport figuerenc. 

 

Data de l’acord:  2/10/2012 Ple  

Categoria:  Or  

Destinatari/a:  Joel González Bonilla, (Figueres, 30/09/1989), millor taekwondista del 

món en la seva categoria als Jocs Olímpics de Londres 2012. També ha 

guanyat els Campionats del Món de Taekwondo de 2009 i 2011 i els 

Campionats Europeus de 2010 i 2012.  

 

Data de l’acord:  2/10/2012 Ple  

Categoria:  Plata  

Destinatari/a:  Javier Marrón Jiménez, (Figueres, 28/12/1983), per la seva participació 

en la competició de taekwondo als Jocs Olímpics de Londres 2012.  

 

Data de l’acord:  2/10/2012 Ple  

Categoria:  Plata  

Destinatari/a:  Zouhair Feddal Agharbi (Tetuan, Marroc, 1989), per la seva participació 

en la competició de futbol als Jocs Olímpics de Londres 2012.  

 

Data de l’acord:  Ple d’1 d’octubre de 2015  

Categoria:  Plata  

Destinatari/a:  Antoni Gibert Cusí i Lluis Coll Soms, en reconeixement als mèrits i 

esforços esmerçats en la fundació del Club Tennis Figueres, l’any 1966, i 

en tota la trajectòria de promoció de l’esport del tennis a la ciutat de 

Figueres i a la comarca de l’Alt Empordà. 
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M E D A L L A    A L    M È R I T    E S P O R T I U  
 

Data de l’acord:  Decret Alcaldia de 9 de gener de 2018, ratificat per Ple  

Categoria:  Plata  

Destinatari/a:  Josep Aparicio Tura (Figueres, 31 de desembre de 1942), per la seva 

activitat desenvolupada en la promoció de l’esport a la ciutat de Figueres, 

tant des del Club Ciclista Empordanès i en l’organització del Cinturó 

Ciclista de l’Empordà com al club de bàsquet ADEPAF.
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A L T R E S    R E C O N E I X E M E N T S 
 

Títol honorífic:  MEDALLA D’HONOR DE LA CIUTAT 

Data de l’acord:  15/12/2000 Ple 

Destinatari:  Amical de Mauthausen, pel seu treball continuat en defensa de la  

   llibertat i en la preservació de la memòria històrica dels horrors del 

   feixisme. 

 

Títol honorífic:  MEDALLA D’HONOR DE LA CIUTAT 

Destinatari:  Voluntaris dels Jocs Special Olympics Figueres 2000, reconeixent 

   l’entusiasme i la dedicació de 1120 voluntaris, clau de l’èxit d’aquests 

jocs celebrats a Figueres entre el 12 i el 15 d’octubre de 2000. 

 

Títol honorífic:  MEDALLA AL MÈRIT 

Data de l’Acord.  1983   

Destinatari:  Germà Àngel Lladó (placa commemorativa) 

 

Títol honorífic:  PLACA DE RECONEIXEMENT CIUTADÀ 

Data de l’Acord.  2013   

Destinatari:  Al germà Senen Alvarez Prieto (Magaz de Cepeda, 1946), pels 34 anys 

de servei educatiu i d’integració a la ciutat de Figueres des de l’escola La 

Salle. 

 

Títol honorífic:  PLACA DE RECONEIXEMENT CIUTADÀ 

Data de l’Acord.  2013  

Destinatari:  A Rosa Maria Salellas Magret (Viladamat, 1947), pels anys de 

dedicació a la ciutat, com a mestra i directora del col·legi Josep Pallach 

de Figueres. 
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DENOMINACIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 

Nom:   CENTRE DE FORMACIÓ INTEGRAT FERRAN SUNYER 

Situació:  Rda. Sud número 3 

Data de l’Acord.  2/1/2012 - Junta de Govern Local  

Destinatari:  Ferran Sunyer i Balaguer (Figueres, 1912 – Barcelona, 1967), fou un 

matemàtic autodidacta que treballà a Catalunya des de finals de la 

dècada dels anys trenta fins a la seva mort. La seva discapacitat física el 

va obligar a anar sempre en cadira de rodes i a no poder ser autònom en 

coses tan elementals com menjar o escriure. Una vida que transcorregué 

entre Barcelona i el Mas Batlle de Vilajoan (Garrigàs, Alt Empordà). Les 

seves contribucions matemàtiques li valgueren el reconeixement de les 

institucions catalanes i espanyoles, que el guardonaren en diverses 

ocasions, i de la comunitat matemàtica internacional. 

 

Nom:   CENTRE CÍVIC JOAQUIM XIRAU  

Situació:  Carrer de Vilatenim núm. 45, La Marca de l’Ham 

Data de l’Acord.  14/5/2012 – Junta de Govern Local  

Destinatari:  Joaquim Xirau Palau (Figueres, 1985 – Ciutat de Mèxic, 1946), fou un 

prestigiós filòsof, mantingué una seva estreta vinculació amb la ciutat de 

Figueres, havent estat professor de filosofia a l'Institut Ramon Muntaner, i 

destacà pel seu compromís en la defensa d’una reforma de la societat 

basada en l’educació. 

 

Nom:   ESTACIÓ METEREOLÒGICA DE FIGUERES FERRAN POU 

Situació:  Plaça de la Rosa dels Vents 

Data de l’Acord.  26/8/2013 – Junta de Govern Local  

Destinatari:  Ferran Pou Moret, (Avinyonet de Puigventós, 1942 – 2013), era l’home 

del temps de Figueres, en reconeixement a la tasca que realitzà per la 

difusió de la meteorologia sense cap ànim de lucre. 

 


