
SARAU ALCUDIENC  

Medalla d’Or de la Ciutat atorgada el juny de l’any 2000  

A la comissió de Serveis Personals celebrada dia 3 de juliol de 2000 el Sr. Domingo Bonnín 
proposa a l'Ajuntament d'Alcúdia l'inici de l'expedient de tramitació de la concessió de la medalla 
d'or de la ciutat a favor del grup de ball de bot "Sarau Alcudienc" per la seva contribució al 
desenvolupament cultural i lingüístic del nostre poble, no només en les manifestacions de 
cultura tradicional i musical sinó també per ésser un eina de cohesió cultural. 

  

FUNDACIÓ YANNICK I BEN JAKOBER  

Medalla d’Or de la Ciutat atorgada el maig de 2008. 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de dia 8 de maig de 2008, va adoptar, entre d’altres, 
l’acord següent:  

“Atès  que la Fundació Yannick i Ben Jakober  centra la seva activitat en la catalogació i  l’exhibició  
de les  obres d’art de forma permanent en els diferents espais d’exposició situats a la seu de la 
Fundació,  entre el que destaquen:   

La col·lecció de Retrats  de nins del segle XVI al XIX .  

La col·lecció d’Art Contemporani.  

El Parc d’Escultures.  

La Biblioteca  especialitzada en art  de la Fundació Yannick i Ben Jakober.  

La col·lecció de l’artista Domenico Gnoli.  

El Jardí de Roses anglès...  

Atès que la Fundació Yannick i Ben Jakober afavoreix la difusió artística, cultural,  l’intercanvi  
d’informació i de les col·leccions amb altres centres museístics d’arreu del món i  que,  en 
definitiva,  contribueix a l’enriquiment cultural i artístic de la ciutadania i de d’oferta cultural de 
l’Alcúdia.   

 

DEIRDREA GRACE PARICÀS MURPHY 

Medalla de Plata de la Ciutat  

En sessió ordinària celebrada en data 7 de març de 2016, el ple municipal va resoldre la 
concessió, a l’esportista alcudienca Sra. Deirdrea Grace Pericàs Murphy, de la Medalla de Plata 
de la Ciutat d’Alcúdia. 

 

 

 

 



 

GRUP DE VOLUNTARIS QUE DE FORMA TOTALMENT DESINTERESSADA HAN TREBALLAT PER 
A GARANTIR I AJUDAR A TOTS ELS NOSTRES CIUTADANS EN MOTIU DE LA COVID-19 DURANT 
L’ESTAT D’ALARMA. 

Medalla d’Or de la Ciutat 

Mitjançant Resolució núm. 1118 de dia 23 de juny de 2020, la batlessa acordà sol·licitar a aquest 
Ple la incoació d’un expedient per a la concessió, si escau, al Grup de Voluntaris d’Alcúdia en 
motiu de la COVID-19, de la medalla d’or de la Ciutat d’Alcúdia. 
En data 23 de juny de 2020, el lletrat municipal va emetre informe, ratificat pel Secretari de la 
Corporació en la mateixa data. 
El Ple en sessió ordinària celebrada el dia 3 de juliol de 2020, i de conformitat amb els articles 7, 
11 i següents del Reglament d’Honors i distincions de l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Alcúdia, el 
Ple va acordar incoar l’expedient i nomenar el ponent i la fiscal. 
 
 


