
Consells de dones dels districtes
Els consells de dones són òrgans de participació de les dones de Barcelona des dels 
districtes de la ciutat. Són òrgans de treball independents i vinculats al territori per 
donar respostes adaptades i properes.
Hi ha un consell a cada districte, i són autònoms i independents entre si.
Tenen caràcter consultiu i són participatius.
Mantenen relació amb el Consell Municipal de les Dones de Barcelona per mitjà 
dels consellers i les conselleres de districte i de representants de les entitats que 
en formen part.
Elaboren informes, i les seves recomanacions es tramiten als òrgans de govern 
municipal. Població a qui s’adreça:
Dones representants d’associacions, consells i entitats del teixit barceloní.
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Atorgament de la Medalla de la Dona
Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Des del 1996, cada any, el Consell de Dones del Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

proposa un perfil de dona.   

Després d’un treball i una tria exhaustiva de les dones que presenten institucions, 
associacions i particulars, el Consell, per majoria, tria i proposa al Plenari la nova 

guardonada, que ha de complir el perfil i els requisits proposats aquell any, per 

atorgar-li la Medalla de la Dona del Districte.

Per tal que la proposta de la candidatura sigui transparent i fruit del consens, s’ha 

elaborat una normativa que marca les pautes que cal seguir. 

L’acte de lliurament de la medalla es converteix en la celebració central del districte 

del Dia Internacional de les Dones.



Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi
Origen
L’escultura de la Porta de Sarrià es va instal·lar a la cruïlla de la Via Augusta amb el 

passeig de la Bonanova l’any 1992. Posteriorment es va convertir en el símbol del 

districte, se’n va adoptar la imatge com a logotip i es va reproduir a la placa a la qual 

ens referim.

L’escultor Emili Armengol, autor de la Porta de Sarrià, la va dissenyar l’any 1994 

amb la finalitat de disposar d’un objecte representatiu del districte, per oferir-lo en 

commemoracions, visites il·lustres, etcètera. 

Descripció
Consisteix en una placa de 60 mil·límetres de diàmetre i 5 mil·límetres de gruix 

encunyada en coure. A l’anvers hi ha una reproducció de la Porta de Sarrià, i el revers 

queda lliure per poder-hi inscriure les dades de la persona a la qual es lliuri.



Rosa Maria Oliu
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 2016

Per la seva trajectòria a favor de l’apoderament de les dones immigrades a Barcelona 

mitjançant l’alfabetització a dones no escolaritzades, es fa mereixedora d’aquesta 

medalla. Va començar a IBN Batuta i des del 2013 ha seguit desenvolupant el 

voluntariat a l’associació intercultural Diàlegs de Dona, de la qual és membre de la 

junta directiva. Durant aquests vuit anys ha dut a terme la seva tasca amb una gran 

dedicació i humanitat, i ha donat un cop de mà a totes les dones de l’associació que 

es troben en dificultats. Està profundament implicada en un projecte comunitari 

que té com a objectiu transformar els fets que generen desigualtat d’oportunitats i 

exclusió social en pro d’una societat més justa, diversa i cohesionada.



Mercè Leonhardt Gallego
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 2015

Psicòloga. Pionera de l’atenció precoç a nens amb dèficit visual a Espanya. Consultora 

i supervisora especialista de nens amb mancances visuals i atenció a les seves 

famílies. Especialista reconeguda internacionalment, va ser coordinadora del Servei 

d’Atenció Precoç del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals de l’ONCE 

a Catalunya. És coordinadora d’Atenció Primerenca de la Fundació Ramon Martí 

Bonet contra la Ceguera i coordinadora del programa d’Early Intervention a l’Índia 

de la Fundació Vicente Ferrer. Ha treballat amb centenars de nadons cecs, aïllant les 

diverses variables associades amb l’etiologia del dèficit i amb els diferents processos 

que hi estan relacionats en l’àmbit familiar, i ha fet l’Escala Leonhardt, primera en el 

món d’aquesta especialitat, que avalua el desenvolupament de nens cecs congènits. 

 



Pilar Bayer Isant
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 2015 
Llicenciada en matemàtiques per la Universitat de Barcelona l’any 1968, s’hi va doctorar 

l’any 1975 amb una tesi sobre teoria de nombres. Ha treballat com a professora de 

matemàtiques en diverses universitats, però va ser a la Universitat de Regensburg 

(Alemanya) on va adquirir una sòlida formació com a investigadora. L’any 1982 va 

obtenir la càtedra d’àlgebra de la Universitat de Barcelona. Ha creat un grup important 

de recerca en teoria de nombres, compost majoritàriament per personal investigador 

de les tres universitats catalanes (UB, UAB i UPC). Les seves publicacions versen 

sobre funcions zeta, formes automorfes, teoria de Galois, equacions diofàntiques i 

corbes de Shimura. És acadèmica de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques 

i Naturals, acadèmica de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, de la Reial Acadèmia 

Europea de Doctors i és membre de l’Institut d’Estudis Catalans. 



Mercè Caselles Rutllant
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 2014 

Ha dedicat la seva vida a la integració escolar de l’alumnat més desfavorit socialment. 

L’escola que dirigia sempre va acceptar nenes i nens que estaven en centres d’acollida. 

La seva filosofia vers l’ensenyament és que s’ha d’estimar els nens, “perquè si els 

estimes, segur que els eduques i els instrueixes”.

Mestra i directora de l’Escola Mare de Déu del Roser - Les Planes, des de l’any 1968 

fins al 2013. Catequista a les parròquies de la Mare de Déu de la Salut de les Planes 

i a la de Sant Llorenç de Barcelona. Ara ja jubilada, exerceix diferents tasques de 

voluntariat en diverses organitzacions.

 



Flora Miserachs Vidal
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 2013 

Al barri de Sarrià hi ha un jardí secret amb un ficus gegant, plantes de bambú i una 

prunera d’on plouen flors com confeti. “Mira, allà hi ha la fada Flora!”, criden els 

infants en veure la propietària de la botiga taller del carrer de l’Avió Plus Ultra, un 

espai on la clientela habitual s’asseu a consultar la biblioteca, pren un te o llegeix la 

premsa mentre espera la recepció d’un ram de flors. Si t’envio un missatge amb una 

rosa, t’estic dient que t’estimo, i si t’envio un branquilló de mala herba, et dic: “Tinc 

ganes de ser lliure i de córrer per un camp”. Hi ha un llenguatge. Així és la Flora, la 

que per Sant Jordi omple el barri de Sarrià amb missatges amb flors. 



Roser Ponsati Capdevila
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 2012 
Defensora dels drets de la dona, treballadora social, esportista; la seva és una història 

especial. En morir el seu pare, es va veure obligada treballar al forn familiar. El seu 

caràcter fort i decidit la va empènyer a estudiar per ser mestra de parvulari, i va 

treballar a una escola de Can Tunis, on va néixer la seva vocació com a treballadora 

social, títol que va obtenir als 46 anys. Primer va exercir al barri de barraques i després 

a l’Escola-Viver Castell de Sant Foix, a Martorelles, un centre d’educació especial. 

Membre del Club Natació Barcelona, ha practicat la natació des dels 8 anys, també 

el tennis, l’esquí, l’alpinisme, el submarinisme i la vela, i el 1985 va aconseguir que 

el Club Natació Barcelona canviés els estatuts i les dones en fossin sòcies de dret. 

Mare de set fills, membre del Consell de Dones del Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

i també del grup Dones Fem, presidenta de l’Equip 65, “assistents socials jubilats”. 



Maria Concepció Folch Arnao
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 2011 

Un arc iris de vida. La Maria sempre ha estat una dona molt inquieta, i li han agradat 

molt les belles arts. Així, va crear amb la seva amiga Lolita una petita escola, una 

mena d’estudi on es van dedicar durant una bona colla d’anys a impartir classes de 

manualitats, pintura, esmalts, restauració i policromat, i on anaven moltes dones a 

aprendre. Tot anava bé, els fills creixien, ella se sentia realitzada, i llavors va començar 

a perdre la vista, i també va perdre el seu pare i la seva filla Núria. Perdria totalment 

la vista i ho sabia, però no es va rendir; a l’ONCE li van ensenyar braille, i se sentia 

afortunada perquè ella hi havia vist en el passat i tenia en la seva memòria les imatges 

dels carrers, les flors, els colors... Treballa molt amb la gravadora i compon poesies. 



Maria Dolors Bonal i de Falgàs
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 2010 

Formada a Hongria i Salzburg, s’ha caracteritzat sempre pel seu interès per educar a 

través de la música, més que no pas per ensenyar música. Per a ella, la música és un 

sistema educatiu, una eina per educar l’estètica i la sensibilitat que ajuda els alumnes 

a aprendre a escoltar i tolerar-se. Cofundadora de la Coral Esquitx, coral infantil de 

la Coral Sant Jordi, i del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC). Va crear 

la Fundació l’Arc Música, pionera en un nou enfocament en l’aprenentatge musical. 

Convençuda de la importància d’un dels drets de la infància, participar plenament en 

la vida cultural i artística, va crear amb Ester Bonal i Àngels Roger el centre Xamfrà, 

de música i escena, al barri del Raval. Ha publicat, en col·laboració amb altres autors 

o en solitari, reculls de cançoners tradicionals adaptats als infants. 



Maria Rosa Campillo 
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 2009 

Diplomada per l’Escola Universitària de Treball Social de Barcelona. Durant 25 

anys ha exercit com a treballadora social de l’escola i el centre ocupacional. Va 

formar part de l’equip directiu dels serveis d’atenció directa durant vint anys, i es 

va responsabilitzar de la recerca de recursos per atendre els diversos projectes i 

necessitats de la Fundació Auxilia Barcelona. Actualment presideix el Patronat de la 

Fundació Estimia Barcelona. 



Tyn Campos 
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 2008 

Una entusiasta de la cultura, fundadora del Centre Cultural Cetres. El 1974, havent 

criat dos fills, i després de buscar un lloc on poder estudiar art i psicologia i no trobar-

lo, ella, juntament amb quinze amigues, el va crear. És una associació cultural sense 

ànim de lucre i totalment privada, un centre cultural de formació permanent obert 

a tota persona adulta amb inquietuds culturals, un punt de trobada on compartir 

i discutir idees. Un lloc on es combina el lúdic i la cultura, amb tertúlies culturals 

acompanyades d’un bon menjar, excursions i viatges amb itineraris culturals que 

tenen com a fi posar imatges al que s’ha estudiat. El cos docent es tria amb molta 

cura i sempre buscant la qualitat que ella creu que es mereixen els alumnes. Tyn 

Campos continua amb aquesta curiositat intel·lectual que cada dia la fa més lliure.  



Mercè Bullich Tella
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 2007 

La mare de Seva, una mare per a tothom. La Mercè, una dona compromesa amb la 

societat des del 1966, quan la seva filla petita tenia un mes, va començar a passar 

els estius a Seva amb els seus cinc fills i filles, el seu marit Jaume (“el Pare”) i molts 

més infants del veïnat de Sarrià. Va ser responsable de les colònies per als infants i 

el jovent de la parròquia de Sarrià, l’esplai Movi. Qui ha viscut aquell entorn familiar 

multitudinari no ho oblidarà mai, i són molts els qui hi han passat durant els tretze 

anys que va durar. Casa seva sempre va estar oberta a tothom, i ella va participar en 

grups d’equips de matrimonis, trobades multitudinàries, etcètera, mantenint aquell 

esperit familiar. La Mercè va ser un referent per a moltes persones de Sarrià de 

diferents generacions.  



Luisa Granero
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 2006 

Artista i dona, nascuda en un temps en què ni una cosa ni l’altra eren fàcils. Ella va 

encarnar la imatge de la superació i també de la discreció en el tarannà de la seva 

vida i, per això, es diferencia però es fon entre les altres dones del seu temps que 

van dedicar les seves vides a la creació. L’experiència la va adquirir treballant per 

l’escultor Monjo. Va exposar la seva obra per primera vegada el 1942 i des de llavors 

no va parar de rebre premis i reconeixements. La seva obra es pot trobar per tot 

Espanya i part d’Europa. Va ser membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles 

Arts de Sant Jordi.  



May Xartó
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 2005 

Persona dinàmica, amant de la literatura i la pintura, encara que la seva vocació va ser 

tardana. Va treballar a la botiga de mobles de la seva filla, però en quedar-se vídua 

la seva vida va canviar. Va començar a pintar, i l’any 1987 va fer la primera exposició. 

Amb un grup d’amigues, feia excursions i visites culturals, però també guardava 

temps per a la seva nova afició, l’escriptura, en què va destacar i va guanyar la Rosa 

de Sant Jordi al Foment Martinenc. Va recitar els seus poemes en diferents recintes, 

un dels quals la seu de la UNESCO. Va editar uns quants discos i va publicar un llibre 

autobiogràfic, Vida i vivències d’una dona rebel. Va formar part del Consell de Dones 

de Sarrià - Sant Gervasi.



Rosa Ponsà 
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 2004

Rosa Ponsà, la memòria viva de Vallvidrera. Una dona que tothom estima i coneix, 

perquè sempre ha treballat de cara al públic. Ha ajudat a assentar les bases per fer 

de Vallvidrera un barri amb totes les infraestructures necessàries, un centre cívic, una 

residència per a la gent gran, una biblioteca, i continua… Qui vol conèixer anècdotes 

de la història de Vallvidrera no dubta a acudir a ella, conservadora de les tradicions. 

Ara ja no canta, però pertanyia al cor de l’església fins fa poc, escriu poemes i, fins 

que va poder, va anar a l’escola i ajudava a llegir alguns infants i els explicava com 

era Vallvidrera abans; molts creuen que és la iaia de tothom. 



Montserrat Cornet Planells
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 2003

Va començar a escriure i a publicar a les portes dels 50, mentre continuava treballant 

al seu despatx com a corredora d’assegurances, activitat que va mantenir fins als 65 

anys. Col·labora en revistes (Crònica, El Món , Vilassart, Els Quatre Gats, etcètera) i el 

primer llibre que va publicar va ser Entre dos estius. Més tard va publicar Rusiñol que 
vas a França; Fill, què hi fas, a Polònia, i cinc títols més (narrativa i novel·la). El 1985 va 

guanyar el primer premi de teatre amb Primavera a París, a Sitges. Després va escriure 

sis obres més de teatre. La penúltima, Revisió anual, s’ha representat més de dues-

centes vegades entre el Teatre Goya, de Barcelona, i 53 pobles i ciutats de Catalunya. 

També s’han estrenat al Goya de Barcelona La nina i Tota una senyora. Als seus 81 anys 

continua escrivint i publicant. El seu últim llibre és Més enllà d’un flashback. 



Carme Romeu Pecci
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 2002

Ha desenvolupat una polifacètica activitat esportiva com a escaladora i muntanyenca, 

esquiadora, atleta i nedadora. De ben joveneta va destacar en salt d’alçada i triatló. 

Pionera de l’escalada, va aconseguir un seguit de primeres ascensions absolutes 

i primeres femenines (entre altres, el Cavall Bernat i la Bola de la Partió). Va ser 

campiona d’Espanya d’esquí diverses vegades. Va compartir amb el seu marit, Josep 

Piqué, activitats d’alta muntanya i esports de mar, que va compaginar, anys més 

tard, amb campionats internacionals d’esquí de veterans i d’atletisme (llançament 

de pes). Amb més de 95 anys, continua practicant natació, fent escapades a prop 

dels cims, i sobretot, transmetent als altres la seva passió per la natura.



Lourdes Cuní
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 2001

Amb una discapacitat, ho entén tot, però no es pot moure i té moltes dificultats 

per expressar-se. Això no l’ha privat d’obtenir una formació completa, i gràcies al 

món informàtic s’arriba a comunicar amb la gent. Viu  en un apartament tutelat. 

Practica la natació. Té gran facilitat per l’escriptura en general i li agrada posar lletra 

a diverses músiques. És fan de Manu Guix, el coneix personalment i li agraden molt 

les seves cançons.



Angelina Trallero Oliete
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 2000

La seva dedicació al barri com a dona lluitadora i “manaire” va ser dins l’Associació 

de Veïns de Sarrià, buscant subvencions, organitzant la xocolatada, solucionant 

problemes logístics… Tot ho aconseguia gràcies a la seva tenacitat. De manera 

desinteressada, va aconseguir que el veïnat de Sarrià gaudís de festes i celebracions. 

En la seva afició esportiva ha guanyat premis participant en més de cinquanta curses.



Anna Veiga 
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 1999

Va estudiar ciències biològiques a la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va 

llicenciar el 1979, i posteriorment es va doctorar l’any 1991.

Interessada per la docència, és membre de la càtedrad’investigació en obstetrícia i 

ginecologia a l’ l’Institut Universitari  Dexeus. Capdavantera en la reproducció assistida 

humana, especialment de la fecundació in vitro. Actualment treballa en la importància 

de les cèl·lules mare embrionàries i la seva transformació en noves cèl·lules específiques 

—cardíaques o neuronals— amb capacitat de reparar un òrgan malalt.



Aurora Díaz Plaja
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 1998

Bibliotecària i escriptora, també va exercir com a periodista, crítica, traductora, 

conferenciant… Manté una activitat incessant per a la regeneració i dinamització de 

tots els àmbits relacionats amb el llibre infantil i juvenil. Com a bibliotecària, va treballar 

inicialment a Palma de Mallorca, i durant la Guerra Civil es va encarregar del Bibliobús, 

que feia arribar llibres al front republicà. Després de la guerra es va fer càrrec de 

l’organització de les biblioteques de Catalunya. A més a més, va escriure nombrosos 

estudis sobre biblioteconomia, pedagogia i història de la literatura. Com a escriptora, 

va publicar una quarantena de títols per als més petits, tant en català com en castellà.

A la vegada va desenvolupar la crítica literària col·laborant de manera habitual en 

diferents mitjans de comunicació i revistes científiques.



Carme Aymerich i Barbany
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 1997
Formada a l’Escola Normal de la Generalitat, va exercir de mestra durant la guerra. Després 

del 39 va ser mestra per oposició a l’escola d’educació especial Vil·la Joana. A finals dels 

cinquanta va col·laborar amb la Germanor de Noies Guies a les escoles d’estiu, que van ser 

l’inici de la represa després dels anys foscos del franquisme. Hi va posar en pràctica la seva 

pedagogia basada en l’expressió com a mitjà de desenvolupament, que paral·lelament 

anava aprofundint en estudis a França. Va fundar l’Escola d’Expressió de l’Ajuntament 

de Barcelona (1969), que oferia cursos d’expressió presencials i a distància a tot Espanya 

i a molts països d’Amèrica. Va ser una treballadora incansable, amb una capacitat de 

comunicació extraordinària. Per a ella, l’expressió era un instrument de formació humana, 

i així ho explicava als seus llibres. La seva tasca va ser reconeguda amb diversos premis i 

l’estimació dels seus nombrosos alumnes, que la recorden amb admiració i afecte.



Carme Serrallonga i Calafell
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 1996

El 1931 es va llicenciar en filosofia i lletres a la Universitat de Barcelona i va ser una 

de les fundadores de l’Institut-Escola de la Generalitat de Catalunya fins a la fi de la 

Guerra Civil Espanyola. El març del 1939, va fundar l’escola Isabel de Villena, que va 

ser considerada pionera de la coeducació i de l’ensenyament en català malgrat la 

persecució de les autoritats franquistes. També va participar en la fundació de l’Escola 

d’Art Dramàtic Adrià Gual. Va traduir al català nombroses obres d’autors alemanys com 

Bertolt Brecht, Friedrich Dürrenmatt, Heinrich Böll, György Lukács i Alfred Döblin. 



Elisabeth von Rathlef
Medalla de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi 1996

Va participar en la primera exposició a la seva infància. Es va traslladar a Barcelona 

el 1934. Autodidacta i sempre amb unes tisores i un pinzell a la mà, Elisabeth es va 

dedicar a dibuixar, a retallar i a pintar apostant fortament per l’art. Amb Montserrat 

Dalí (cosina de l’artista), va realitzar estampats i dissenys amb siluetes que van voltar 

per tot el món. Va il·lustrar llibres, va publicar el llibre Siluetes de Barcelona, i va fer 

córrer la seva tisora per infinitat de treballs artesanals. Amb les seves obres, també va 

fer exposicions en diferents països.


