
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Teresa Tortosa, en el moment de rebre la Medalla Centenària de mans de l'alcalde, Ignasi Giménez.Image not found or type unknown

Teresa Tortosa, en el moment de rebre la Medalla Centenària de mans de l'alcalde,
Ignasi Giménez.

Teresa Tortosa Gil rep la Medalla Centenària del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies

Dijous 22 d'abril de 2021

La castellarenca Teresa Tortosa Gil ha rebut aquest matí la Medalla Centenària de la
Generalitat de Catalunya, en un acte que s’ha dut a terme amb totes les mesures de
seguretat al pati de la Residència Les Orquídies i que ha comptat amb l’assistència
de l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez i del regidor de Cicles de Vida, Dani Pérez.

El 1966, Teresa Tortosa, coneguda també com “la Teresa de La Mola”, es va
traslladar amb la seva família des de la Barceloneta, on vivia, fins al cim de La
Mola per regentar el restaurant de més alçada del Vallès Occidental. Allà també
s’ocupava de l’observatori meteorològic i de la vigilància per a la prevenció
d’incendis.

La Medalla Centenària és un reconeixement de la Generalitat lliurat pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a totes les persones residents a
Catalunya que han complert 100 anys d'edat o que estan a punt de complir-los. Es
tracta d'una medalla commemorativa personalitzada, gravada amb el nom de la
persona i l'any de celebració del seu centenari.

Teresa Tortosa Gil s’ha afegit a la llista de persones empadronades a Castellar del
Vallès que han arribat a complir cent anys. En l’actualitat, a la vila hi ha 7 persones
que superen el segle de vida, 6 dones (1 de 100 anys, 3 de 101 anys, 1 de 102 anys 1
de 103 anys) i 1 home de 101 anys.
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