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A l’atenció de l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. 

 
 
 
Benvolguda Alcaldessa, 
  
El passat 9 de setembre ens va deixar en Manel Pousa Engroñat, més conegut com a 
Pare Manel.  
  
La seva mort deixa un buit enorme a la ciutat de Barcelona.  
 
El Pare Manel sempre va mostrar un compromís indefectible amb les persones més 
desafavorides i vulnerables, que es va fer palès en una trajectòria vital dedicada a la 
defensa dels drets i de la qualitat de vida de les persones que pateixen exclusió i 
marginació social.  
  
Un treball que va desenvolupar de manera especial als barris del nord de la ciutat i que 
perviu en la Fundació Pare Manel que desenvolupa i lidera projectes en àmbits com, 
per exemple, la infància i la joventut, el món penitenciari i el desenvolupament 
comunitari. 
  
Com bé sabeu, aquesta tasca immensa i generosa li va ser reconeguda amb la 
concessió de la Creu de Sant Jordi pel Govern de la Generalitat  i de la Medalla d’Honor 
atorgada per l’Ajuntament de Barcelona. 
  
Per tot això, des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana volem proposar que el 
Govern Municipal que encapçaleu, i d’acord amb el Reglament d’honors i distincions 
de l’Ajuntament de Barcelona, iniciï el procediment de concessió de la Medalla d’Or de 
la Ciutat, màxima distinció del nostre Consistori, atorgada a títol pòstum, a Manel 
Pousa Engroñat, el Pare Manel.  
 
Naturalment, estem convençuts que aquesta proposta comptarà amb el consens i el 
suport dels grups municipals que conformen el consistori. 
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Us prego, doncs, que en la propera sessió del Consell Ple de l’Ajuntament vos mateixa 
us en feu ressò i pugueu anunciar l’acord unànime per donar tràmit immediat a 
aquesta proposta. 
  
  
Rebeu una cordial salutació, 
 
 
Barcelona el 18 de setembre de 2020 
 

ERNEST MARAGALL I MIRA 
President del Grup Municipal d’Esquerra Republicana 
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