
Sabadell 2011
medalles d’honor



medalles d’honor

CORAL BELLES ARTS DE SABADELL

SR. CLAUDIO VIOL LOZANO

SRA. JOSEFA HARO PÉREZ

SRA. MARIA CRUELLS SALLENT

SRA. ANNA MARIA AGUILÓ SABADELL

INSTITUT LES TERMES

SRA. ROSA MARIA RAFECAS DEU

CLUB DE TENNIS SABADELL

CASTELLERS DE SABADELL

GERMANDAT DE SANT ANTONI ABAT “COLLA VELLA”

JOVENTUT DE SANT ANTONI ABAT “COLLA NOVA”

Sabadell 2011



Sabadell 2011 presentació

Com ja és tradició, aquest any l’Ajuntament torna a atorgar medalles 
d’honor a diferents entitats i persones de la ciutat que se les mereixen. 
Persones i entitats que comparteixen, sense excepció, dos trets 
fonamentals: capacitat de treball i implicació social. Unes característiques 
que són necessàries perquè una ciutat i una col·lectivitat siguin possibles.
 
La nostra ciutat és fruit de la història. Però és també producte de la 
voluntat de tothom qui hi viu. Un poble, una ciutat, un país, no es fan 
sense un sentiment de col·lectivitat. Un sentiment que significa treballar 
més enllà dels interessos individuals i propis. 
 
Si al llarg dels anys Sabadell ha desenvolupat tantes capacitats és perquè 
hi ha hagut persones i entitats que han sabut treure’n tot el potencial 
possible. Així, també avui hi ha persones i entitats que ens impulsen a 
ser i a donar el millor de nosaltres mateixos, a construir la millor ciutat 
possible. 
 
Totes les persones i entitats que reben ara la Medalla d’Honor omplen de 
significat la paraula ciutadania, ens diuen qui som i com volem ser, quina 
és la nostra ciutat i com han de ser les persones que hi viuen.
 
El filòsof i matemàtic alemany Oswal Spengler va dir el següent: “La ciutat 
és de tots i totes, i ningú no s’ha d’estar de fer-la millor per a la felicitat de 
tots els qui la posseïm”. Posseïm la ciutat de moltes maneres: gaudint-ne, 
vivint-hi, aprofitant-la i, sobretot, treballant per fer-la millor. 

Finalment, només em resta donar l’enhorabona a les entitats i persones 
que reben la Medalla d’Honor el 2011 i felicitar Sabadell, perquè té la sort 
de tenir-los a la ciutat.

Manuel Bustos
Alcalde
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El dia 11 de juliol del 1971 la Coral Belles Arts va organitzar amb il·lusió 
el seu primer concert. Avui fa 40 anys, doncs, que van cantar davant del 
públic, com han fet cents de vegades posteriorment. Però aquest primer 
concert no sortia del no-res. Des del 1967 una colla de melòmans es 
trobava setmanalment per cantar conjuntament en una casa particular de 
la Creu Alta sota la direcció de Montserrat Busqué. El 1969, amb Pere Puig 
de director, trobaren aixopluc a l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, de 
la qual en manllevaren el nom.

L’aparició d’una nova coral a la ciutat va rebre els elogis de la premsa 
local. “[...] una coral que es ya una realidad, no una esperanza como 
supusimos en un principio [...] dada la unión, el estudio y la preparación 
que han demostrado los cantores, con el conocimiento de las canciones, 
sentido musical y gusto por las obras interpretadas”, escrivia Rosa Ten al 
diari Sabadell, el 14 de juliol del 1971.

L’any 1973 Joventuts Musicals va acollir la nova formació, que prengué 
el nom de Coral Belles Arts de Joventuts Musicals de Sabadell. La 
col·laboració va durar fins al 1992, quan el cor, amb 21 anys d’edat, 
s’independitzà i es convertí en l’associació que és ara, amb el nom de 
Coral Belles Arts de Sabadell (CBAS).

Durant aquests 40 anys, la coral ha apostat decididament pels directors 
joves. L’han dirigida també Joan Rodà, Lluís Vila, Josep Pons, Josep Vila 
i Casañas, Fernando Marina, Francesc Cortés, Rosa Ribera, Jaume Sala, 
Pablo Heras, Emili Fortea i, actualment, Esteve Costa.

En els últims temps la CBAS ha vist reconeguda la seva feina amb el primer 
premi als certàmens corals de Rivas-Vaciamadrid (2007) i Cocentaina 
(2009) i avui se li reconeix la trajectòria amb la Medalla d’Honor de 
Sabadell (2011).

Ara que la ciutat els dóna la medalla, Cesc Prat Fernàndez, l’actual 
president, comenta que aquest és un reconeixement especial per a 
l’associació, però sobretot per als gairebé 400 cantaires que han passat 
pel cor al llarg de més de quatre decennis. 

CORAL BELLES ARTS 
DE SABADELL

Medalla d’Honor de Sabadell a la CORAL BELLES ARTS DE 
SABADELL, pels seus 40 anys, cultivant i difonent la música coral 
catalana i universal de tots els temps, dins i fora de Sabadell.
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Claudio Viol Lozano té dues passions: el seu barri, Can Puiggener, 
i la seva senyora, Josefa García Cruz, amb qui porta 57 anys casat 
i que ha estat el seu suport, encara que avui estigui malalta. Ella 
ha estat qui l’ha animat a sortir de casa, a treballar pel barri i a no 
defallir. I és que, amb el seu exemple diari, Claudio Viol ens mostra 
que la jubilació pot ser una època activa i plena d’implicació cap 
als altres. 

Claudio Viol fa 62 anys que viu a Can Puiggener, ha estat un dels 
primers socis i col·laboradors de l’entitat Jubilats i Pensionistes de 
Can Puiggener. També, com no podia ser d’altra manera, ha estat 
un dels primers socis del Club Deportivo del Llano i soci fundador 
de l’entitat. 

Però la seva història a la ciutat comença abans, quan va venir a 
la ciutat l’any 1952, des de Pedro Martínez de Granada, i es va 
instal·lar a les coves de Sant Oleguer. Amb esforç, tenacitat i treball 
es va poder instal·lar al barri de Can Puiggener, on es va casar i on 
han nascut els seus quatre fills. 

Actualment, Claudio Viol continua participant activament en la 
vida associativa del barri. Des de l’any 2005 és president de la 
vocalia d’enterraments, entitat que des de l’any 2006 forma part 
de l’Associació de Veïns de Can Puiggener. 

En preguntar-li què sent en rebre la Medalla d’Honor no ha dubtat 
a dir que “és una grandesa i un orgull que el barri s’hagi recordat 
de mi, de les accions que he fet. Voldria dedicar aquest premi a 
la meva senyora; en comptes de quedar-me al seu costat mentre 
estava malalta sempre m’ha impulsat a sortir de casa i treballar 
per als altres. Avui, si pogués tornar enrere, em tornaria a casar 
amb ella”.

CLAUDIO VIOL  
LOZANO

Medalla d’Honor de Sabadell al senyor CLAUDIO VIOL LOZANO, 
per la seva trajectòria com a membre de la xarxa associativa del 
barri de Can Puiggener en els àmbits veïnal, esportiu i de la gent 
gran.
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La Josefa Haro ja no es troba entre nosaltres des del passat desembre del 2010. 
Malgrat això, totes les persones de l’Associació de Veïns de Torreguitart i de Ca 
n’Oriac han considerat, unànimement, que era mereixedora d’una medalla com a 
reconeixement de tota una vida treballant en el moviment associatiu de la zona 
nord de la ciutat. 

Des de molt jove va estar vinculada al món associatiu. Era membre de l’Agrupació 
de Veïns de Ca n’Oriac, on durant molts anys va desenvolupar tasques de 
secretària i presidenta. També va participar en la Vocalia de Cultura promovent i 
organitzant activitats de tot tipus, com ara la revista Ca n’Oriac, el Febrer Cultural, 
la Festa Major del barri i un llarg etcètera. La seva inquietud social també va fer 
que desenvolupés activitats que poguessin donar servei al veïnat del barri amb 
necessitats especials, com ara assessorar a fer la declaració de la renda. 

Al gener del 2002 es convertí en la presidenta de l’Associació de Veïns de 
Torreguitart. Ho va poder ser fins a l’octubre del 2004, any en què va haver de 
deixar el càrrec per motius de salut, però no va parar de col·laborar amb la Junta 
fent tasques d’administració i amb activitats socials, culturals i reivindicatives fins 
al darrer moment de la seva vida. 

En l’àmbit cultural, va participar activament en la cultura del foc; s’hi va iniciar 
acompanyant les actuacions del Drac de Sabadell i el grup de Diables de Can Deu. 
L’any 1987 va ser cofundadora de les Bruixes del Nord, entitat de la qual també 
era tresorera. 

L’any 1989 formà part de l’equip de creació dels Amics del Foc, una coordinadora 
amb la qual va promoure diferents trobades de colles de dracs i bestiaris de tot 
Catalunya a Sabadell. També va participar en l’apadrinament de noves colles, com 
les Bruixes de Ripollet i els Sentinelles d’Arquemis. 

La Júlia Garcia, portaveu i promotora de la medalla, a més d’amiga seva de tota 
la vida, comenta que “aquest reconeixement a la seva trajectòria la faria estar 
orgullosa, ja que tota la seva vida la va dedicar, des dels 14 anys, a moviments 
associatius i culturals. Des de mitjan anys 80 va estar alternant la seva vida 
professional com a professora d’ensenyament secundari amb la seva gran passió 
pel foc i pels moviments socials i veïnals”.    

JOSEFA HARO PÉREZ
Medalla d’Honor de Sabadell a la senyora JOSEFA HARO 
PÉREZ,  a títol pòstum, pel seu treball desinteressat  i vocacional 
dins del moviment associatiu del Districte 3.
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La Maria Cruells participa activament des del 1998 en la Junta de 
l’Associació de Veïns de la Concòrdia - Can Borgonyó. S’hi inicià 
com a vocal i porta a terme diferents projectes de barri, com la 
Festa Major o el cobriment de la piscina Olímpia perquè es pugui 
utilitzar durant l’hivern. A més, formà part de la comissió per crear 
la Llar de la Gent Gran de la Concòrdia - Can Borgonyó. 

Quan es creà la Llar de la Gent Gran ella va començar exercint de 
tresorera i, posteriorment, el 2003 n’esdevingué la vicepresidenta i 
el 2007 es convertí en la presidenta.

Com a presidenta ha format part del Consell de Districte, del Consell 
de Gent Gran i també del Consell de Ciutat de Sabadell. 

Des del centre cívic ha treballat activament per oferir activitats 
tant de lleure, com de vacances, com esportives. Dins de les 
seves activitats voluntàries també hi figura explicar contes a les 
biblioteques i a les escoles que li ho han demanat. 

En preguntar-li què significa per a ella rebre aquesta medalla, 
afirma que sense cap dubte és “una gran il·lusió, especialment 
ara que he estat operada del cor en una intervenció molt seriosa 
i actualment tot ho valoro molt més, per això estic molt agraïda a 
totes les persones que han pensat en mi per fer possible un dels 
dies més feliços de la meva vida”. També vol afegir que la seva 
tasca és fruit del l’equip de la junta amb qui ha treballat sempre, 
i a l’hora de rebre aquesta medalla vol fer una menció especial a 
Ángel López, que li ha ensenyat tot el que sap. 

MARIA CRUELLS  
SALLENT

Medalla d’Honor de Sabadell a la senyora MARIA CRUELLS 
SALLENT, per la seva tasca com a presidenta de la Llar de Gent 
Gran de Can Borgonyó - la Concòrdia i la seva dedicació a la vida 
associativa del barri.
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L’Anna Maria Aguiló és nascuda a Sabadell, llicenciada en Filosofia i Lletres, 
especialitat de Clàssiques, i en Filologia Catalana. Professionalment és 
catedràtica de Llatí a l’Institut Ègara, del qual ha estat secretària, directora 
i sotsdirectora.

La seva trajectòria dins Òmnium Cultural de Sabadell és molt àmplia, ja 
que n’ha format part des que es va crear. Del 1972 al 1977 va ser secretària 
de la primera Junta Rectora d’Òmnium Cultural de Sabadell, i del 1979 
al 1981, vocal de la Junta Rectora. L’any 1981 va ser escollida presidenta 
d’Òmnium Cultural de Sabadell, càrrec que encara ocupa: això significa 30 
anys dedicant temps i feina desinteressadament a aquesta entitat.

En l’àmbit nacional, ha estat vocal de la Junta Directiva d’Òmnium 
Cultural de Catalunya, del 1983 al 1987, i va ser escollida diverses vegades 
vicesecretària i finalment vicepresidenta fins a l’any 2002. També va formar 
part del Jurat de Ràdio i Televisió que atorgà Òmnium fins a l’any 2009. 
També forma part del Jurat de Cultura Popular i Tradicional de la Nit de 
la Cultura de la ciutat de Sabadell a més de presidir l’Associació Rialles, 
d’espectacles infantils i juvenils.

Òmnium Cultural participa activament en diferents actes culturals de la 
ciutat, com ara la Flama del Canigó, juntament amb altres entitats, així 
com en programes formatius i conferències de llengua catalana, literatura 
i història de Catalunya, visites i sortides culturals, etc., o bé col·laborant 
en l’espectacle commemoratiu Remembrances, últim acte amb motiu de 
l’Onze de Setembre, des del 1990 fins al 2010.

La seva vocació de treball a Òmnium Cultural a favor de la llengua i la 
cultura catalanes l’han fet mereixedora de diferents distincions, com ara 
fer el pregó de la Festa Major del barri de Gràcia, obtenir el Premi Tenacitat 
1997, concedit per les Agrupacions Professionals Narcís Giralt de Sabadell, 
i també el Premi Jaume I d’actuació cívica catalana el 1997, atorgat per la 
Fundació Jaume I. 

En relació amb aquesta distinció, declara: “Em fa molta il·lusió aquest 
reconeixement i m’esperona a continuar treballant, tot recordant una frase 
de Pompeu Fabra que diu: ‘Cal no abandonar mai la tasca i l’esperança’”.

ANNA MARIA  
AGUILÓ SABADELL

Medalla d’Honor de Sabadell a la senyora ANNA MARIA 
AGUILÓ SABADELL, pel seu compromís amb la cultura catalana i la 
seva trajectòria com a presidenta d’Òmnium Cultural de Sabadell.
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Aquest institut comença la seva història el curs 1996-1997 
i ha establert un Pla de millora contínua del centre que, a més 
d’avançar en la seva autonomia, l’ha reconvertit en una comunitat 
d’aprenentatge que ha aconseguit fites tan importants com la 
millora general del nivell acadèmic dels seus alumnes, la cohesió 
social i la imatge de centre. 

Per aconseguir aquest procés de millora, les seves línies d’actuació 
i els seus projectes estan compromesos amb molts aspectes com 
ara l’educació dels nois i les noies des de la implicació de tots els 
sectors socials, la convivència i la integració a través de l’aula 
d’acollida, la mediació com a mètode sistemàtic en la resolució 
pacífica de conflictes i el Projecte Joves Guia i Projectes com els 
de diversificació curricular en col·laboració amb l’Ajuntament 
per tal de promoure l’increment d’alumnat que continua els 
estudis postobligatoris amb iniciatives com Posa-t’hi, setmana de 
l’orientació o els tallers PROA d’estudi assistit després de l’horari 
escolar, entre molts altres. 

A l’hora de rebre la Medalla d’Honor de la ciutat, el director de 
l’Institut, Carles Artés, ha volgut manifestar que “agraeixo en nom 
de tots els sectors de la comunitat educativa de l’Institut Les Termes 
la concessió d’aquesta medalla, perquè és un reconeixement a una 
tasca desenvolupada al llarg d’aquests anys amb la implicació de 
tots els agents educadors interns i externs, i un motiu de motivació, 
d’il·lusió i de compromís per continuar treballant per l’excel·lència 
i l’equitat al servei educatiu que oferim al nostre alumnat, als seus 
familiars, al nostre barri en general i, per descomptat, a la nostra 
ciutat”.

INSTITUT LES  
TERMES

Medalla d’Honor de Sabadell a l’INSTITUT LES TERMES, per 
la seva tasca pedagògica i la capacitat d’innovació en la formació 
educativa, personal i professional del jovent del barri.
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La Rosa Maria Rafecas ha estat adjunta d’infermeria i adjunta de 
direcció, per opció personal, al CAP de Torre-romeu i en aquest lloc 
ha desenvolupat la seva tasca amb la màxima implicació durant 
més 30 anys. 

Serien moltes les històries viscudes al costat de totes les persones 
que han necessitat la seva professionalitat i implicació, i ella 
sempre ha fet el possible perquè la trobessin. A l’hora de rebre 
aquesta distinció vol insistir que no es tracta d’un mèrit personal, 
sinó de tot l’equip del CAP, moltes persones de les quals, fins i tot 
encara que no treballin de cara al públic, també estan fermament 
implicades perquè tot funcioni i la feina que s’hi fa és gràcies a tot 
l’equip. Per això viu aquest reconeixement per la feina que s’ha fet 
i es fa en tot l’equip del CAP. 

Reconeix que un cop va arribar al barri de Torre-romeu es va 
sorprendre molt que tingués tant en comú amb un poble dins 
la ciutat, que hi havia una gran unió entre totes les persones 
immigrades dels anys 50 i 60 que van construir el seu barri, que 
havien fet molt esforç i que ho valoraven tot. Gràcies a aquesta 
actitud tan agraïda i de valorar la bona tasca, la Rosa Maria 
Rafecas se sent ara molt reconeguda per tot l’esforç que ha posat 
al barri i al CAP. 

Durant molts anys, ha coordinat les entitats del districte i del CAP a 
tots nivells. La seva actitud d’ajudar i estar disponible per a tothom 
l’ha feta mereixedora de la medalla. 

En preguntar-li què significa rebre aquesta menció, diu que “només 
m’he limitat a fer la meva feina tan bé com he pogut i que aquesta 
medalla per a mi sobretot és un reconeixement del bon tracte i 
estimació que sempre he rebut del barri de Torre-romeu”. 

ROSA MARIA RAFECAS 
DEU

Medalla d’Honor de Sabadell a la senyora ROSA MARIA 
RAFECAS DEU, per la seva tasca professional, social i humana en 
benefici de la comunitat des del CAP La Serra.
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CLUB DE TENNIS 
SABADELL

Medalla d’Honor de Sabadell al CLUB DE TENNIS SABADELL, 
per la seva trajectòria a favor de la pràctica esportiva en els àmbits 
de l’esport de lleure i en el de competició, i per la seva capacitat 
de col·laboració desinteressada amb d’altres entitats de caràcter 
social de la ciutat.

Fundat l’any 1929, ha estat des d’aleshores una de les principals referències  
del tennis a la ciutat. Durant els més de 80 anys d’existència ha acollit 
importants competicions, ha format milers de tennistes i ha esdevingut un 
marc de pràctica esportiva i convivència per als seus socis. 
 
Amb el temps el club s’ha adequat a les noves necessitats dels seus socis, 
tot donant entrada a altres modalitats esportives, com ara activitats 
dirigides, gimnàstica esportiva, pàdel o esquaix, amb la voluntat de 
continuar fomentant la pràctica de l’esport i la cultura esportiva i social. 
 
Actualment integren les escoles del Club més de 500 nens en les diferents 
modalitats, disciplines i categories. 
 
L’entitat sempre ha tingut una important relació amb la ciutat i amb el seu 
entorn i ha estat distingida com a Millor Entitat Esportiva sabadellenca 
en cinc ocasions, Medalla de Plata de la Ciutat de Sabadell a l’Esport i 
també ha destacat col·laborant amb diferents organitzacions sense ànim 
de lucre i oferint formació gratuïta a persones amb discapacitat física i 
psíquica. 
 
En el seu darrer tram d’història ha ampliat els serveis amb un balneari urbà 
de més de 300 m2 i espais socials d’ordinadors amb connexió Wi-Fi. El club 
també ha fet pas a noves activitats socials i culturals com l’organització 
de sortides a la natura, exposicions, xerrades i conferències. 
 
Actualment, el Club de Tennis Sabadell té més de 3.500 socis, que 
gaudeixen dels 30.000 m2 d’instal·lacions esportives al costat del parc 
de Catalunya.
 
A l’hora de rebre aquesta medalla, el president del club, Manel Giménez 
Marquès, comenta que “el nostre club ha treballat sempre per fomentar 
la pràctica esportiva i els seus avantatges i difondre els valors de l’esport.
Aquesta distinció ens encoratja per continuar treballant en favor de 
l’esport i de la ciutat de Sabadell”.
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CASTELLERS DE 
SABADELL

Medalla d’Honor de Sabadell als CASTELLERS DE  
SABADELL - SABALLUTS, per la consecució de la fita castellera 
anomenada “la clàssica de vuit” durant la temporada del 2010.

A principis de l'estiu de 1994, van començar els assaigs per formar una colla 
castellera a Sabadell. Val a dir que en aquella època a Sabadell no hi havia 
tradició castellera i només es veien castells per la Festa Major, sempre de la 
mà de colles foranes. 

Des del 1994 fins al 2007 hi ha tres grans etapes: uns principis meteòrics, 
uns anys d’aparent estancament, però de molt bona feina, que han culminat 
amb els grans resultats obtinguts l'any passat.

El 2007 els Castellers de Sabadell, els Saballunts, ja són una colla que, 
tot i ser relativament jove, tenen l'empenta d'assolir tota la gamma alta 
de 7. Però és el 2010 quan assoleixen el que es coneix com la clàssica de 
vuit. Concretament, el 24 d'octubre del 2010, coincidint amb la 17a Diada 
Castellera, descarreguen per primer cop el tres de vuit i completen l'actuació 
amb el quatre de vuit i la torre de set.

Aquest any també es porten a terme els primers passos per a una fita 
anhelada, la de tenir un local com cal. En aquest sentit, al final de gener, 
l'Ajuntament de Sabadell i la colla castellera han signat un conveni per a 
la cessió del local municipal situat al carrer dels Emprius, 13-15. Aquesta 
cessió ha anat acompanyada d’una placa commemorativa dels èxits dels 
castellers de Sabadell a la plaça de Sant Roc.

Els Castellers de Sabadell, avui, són una entitat reconeguda i estimada per la 
ciutat. Amb prop de 400 associats, promouen la cultura tradicional i popular 
catalana a través del foment i la pràctica de la cultura castellera i assoleixen 
noves fites gràcies a la tasca diària i la implicació de tota la colla.

Joan Egea, president dels Castellers de Sabadell, afirma que rebre aquesta 
medalla significa “sentir la ciutat encara molt més a prop. Fer castells a 
la nostra ciutat és realment satisfactori. Els nostres conciutadans, amb el 
seu suport, fan que fites com la de la nostra Diada siguin possibles. I no 
pararem: Sabadell també ha de ser capdavanter en el món dels castells, 
amb esforç i humilitat a una mà i amb ambició i dedicació a l'altra. De 
la resta se n'encarregarà la ciutat de Sabadell. Els Saballuts us donen les 
gràcies i us fan partícips, a tots, dels èxits”.
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Medalla d’Honor de Sabadell a la GERMANDAT DE SANT 
ANTONI ABAT “COLLA VELLA”, per la seva contribució decisiva 
en la conservació de la festa dels animals i principalment el món 
del cavall, en la festa de Sant Antoni Abat, diada dels carreters.

GERMANDAT DE SANT  
ANTONI ABAT “COLLA VELLA”

La Colla Vella es va fundar l’any 1871 i, juntament amb la Colla 
Nova, ha organitzat la passada de Sant Antoni Abat i actualment 
és una de les poques entitats del país que manté la tradició de 
celebrar-la el mateix dia de Sant Antoni, el 17 de gener. 
 
La Colla Vella col·labora activament en la Fira del Cavall, organitzada 
pel Consorci del Parc Central del Vallès; en la Festa i Tradició, que 
significa un punt de trobada, festa i reflexió per donar a conèixer 
els elements de la cultura popular i tradicional; en l’elecció de la 
pubilla de Sabadell, entre altres activitats portades a terme durant 
aquests més de 140 anys d’història des que es va fundar. 
 
En la vessant social també organitzen trobades tan tradicionals 
com el Sopar de la Pubilla. També formen part de la Federació dels 
Tres Tombs i organitzen trobades per tot Catalunya i participen 
cada any en la cavalcada de Reis.
 
El president de la Colla Vella, Joan Noulart, considera que “és un 
orgull rebre aquesta medalla, perquè és un reconeixement a una 
entitat amb una trajectòria de més de 140 anys i això ens impulsa 
a continuar la tasca que van emprendre els nostres avantpassats 
de Sabadell i amb la medalla també sentim que els fem un just 
homenatge”.



medalles d’honor



Medalla d’Honor de Sabadell a la JOVENTUT DE SANT 
ANTONI ABAT “COLLA NOVA”, per la seva contribució decisiva 
en la conservació de la festa dels animals i principalment el món 
del cavall, en la festa de Sant Antoni Abat, diada dels carreters.

JOVENTUT DE SANT  
ANTONI ABAT “COLLA NOVA”

La Joventut de Sant Antoni Abat “Colla Nova” es va fundar l’any 
1880 i ha organitzat, any rere any, els actes commemoratius de la 
festivitat de Sant Antoni Abat i la tradicional passada. 
 
Durant 17 anys també ha estat l’organitzadora de la Setmana 
del Cavall a Sabadell a la nau de Can Borràs, amb la finalitat 
d’acostar a la quitxalla el món del cavall, amb l’assistència d’uns 
2.000 alumnes en cada edició, fins que l’any 2000 va col·laborar 
activament en l’organització de la 1a Fira del Cavall al Parc Central 
del Vallès, cosa que no han deixat de fer mai des d’aleshores. 
 
Formen part de la Federació Catalana dels Tres Tombs com a afiliats 
fundadors i participen activament en tots els actes i reunions de 
la federació, com ara la trobada anual que es porta a terme a 
diferents poblacions, i van ser els organitzadors de la 8a trobada a 
Sabadell, l’any 2005, amb l’assistència de més de 1.000 persones i 
representació d’una cinquantena de poblacions. 
 
Des de fa 10 anys formen part de la Federació Sabadell Cultura i 
participen activament en els actes que s’hi programen, especialment 
amb la trobada Sabadell Festa i Tradició que s’organitza 
anualment. 
 
Tots els seus afiliats participen activament en els actes 
commemoratius de la festivitat, com també als sopars i esmorzars 
de germanor. Des de fa 4 anys també organitzen excursions culturals 
amb visites a museus i llocs d’interès en els diferents indrets de la 
nostra terra. 
 
En ser preguntat pel significat d’aquesta distinció, Francesc Gall 
comenta que sent “agraïment per una medalla que premia una 
labor de tants anys i l’esforç i dedicació de tots els membres que han 
anat formant les diferents juntes al llarg de moltes generacions”.








