
En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, us informem que heu rebut aquest escrit perquè la vos tra adreça 
està inclosa en un fitxer de responsabilitat del Parlament de Catalunya per a ús del Departament de Comunicació. Les dades no  seran 

cedides a tercers i un cop finalitzat el servei les destruirem. Podreu modificar o cancel·lar aquest servei adreçan t-vos a 
premsa@parlament.cat 
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
 

LLIURAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR DEL PARLAMENT DE CATALUNYA,  
EN LA CATEGORIA D’OR, ALS PROFESSIONALS  

DEL SISTEMA DE SALUT DE CATALUNYA 
 

Auditori del Palau del Parlament - Dijous 10 de setembre de 2020  - 20h 
 

PROGRAMA DE L’ACTE 
 

 

20.00 h Inici de l’acte.  

 
 Actuació musical de Judit Neddermann, que interpretarà una cançó 

inèdita, composta per ella en honor als professionals del sistema de salut 
de Catalunya, en reconeixement a la tasca duta a terme amb motiu de la 
pandèmia de la Covid-19  

 
 Benvinguda a càrrec de la periodista Raquel Sans i lectura de l’acord 

d’atorgament de la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya. 
 

 Glossa sobre els professionals del sistema de salut de Catalunya, a 

càrrec del periodista Jordi Basté. 
 

 Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya, lliura la Medalla 

d’Honor del Parlament de Catalunya, en la categoria d’or, als 

representants i les  representants dels professionals del sistema de salut 

de Catalunya, en reconeixement a la tasca duta a terme amb motiu de la 

pandèmia de Covid-19: 
 

- Miguel Cerrillo, infermer de l’Equip d'Atenció Primària del CAP Mossèn 
Jaume Soler de Cornellà de Llobregat  

- Neus Camps,epidemiòloga del Servei Epidemiològic de Girona 
- Glòria Ollé, tècnica en Cures Auxiliars d'Infermeria de la Unitat de Cures 

Intensives de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
- Jesús Cabrera, administratiu de l’Equip d'Atenció Primària del CAP 

Roquetes-Canteres de Barcelona 
- Dolors Arnau, metgessa internista de l’Hospital d'Igualada 

 
 Fotografia. 

 
 Dolors Arnau intervindrà en nom dels  guardonats.  

 
 L’octet de violoncels de la Fundació Conservatori Liceu interpreta El Cant 

dels ocells en memòria de les víctimes de la Covid-19.  
 
 Cloenda de l’acte a càrrec de Roger Torrent, president del Parlament de 

Catalunya.  
 

 Interpretació d’Els segadors, himne nacional de Catalunya, a càrrec 

d’estudiants del Conservatori del Liceu.  

 

20.45 h  Fi de l’acte. 
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