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L’actor Carles Canut, el
metge expert en malalties
infeccioses Bonaventura
Clotet, l’empresària Sol
Daurella, l’escultor Emili
Armengol, l’alpinista Òs-
car Cadiach, el jurista En-
ric Argullol, l’escriptora
Josefa Contijoch, la cuine-
ra Ada Parellada i la reli-
giosa Maria Victòria Mo-
lins són algunes de les
vint-i-set personalitats
que la Generalitat de Cata-
lunya ha decidit guardo-
nar amb la Creu de Sant
Jordi enguany.

Considerada una de les
màximes distincions del
govern català, entre els

guardonats també aparei-
xen l’activista cívic i cultu-
ral Ignasi-Aureli Argemí,
el compositor Josep Bas-
tons, el professor i lingüis-
ta Joan Salvador Beltran,
la neuròloga Mercè Boada,
l’economista i empresari
Carles Colomer Casellas,
el físic Josep Enric Llebot,
el filòsof Jordi Llovet Po-
mar, l’economista Gui-
llem López i el pintor Jo-
sep Navarro. Tots ells, pre-
miats “pels serveis pres-
tats a Catalunya en la de-
fensa de la seva identitat o
en el pla cívic i cultural”.
En casos concrets, a l’ac-
tor Carles Canut se li reco-
neix la seva trajectòria
d’èxit, prodigada en el tea-
tre, el cinema i la televisió.

També en el món de la cul-
tura, l’escultor Emili Ar-
mengol rep la distinció per
la qualitat de la seva obra,
que ha rebut projecció in-
ternacional. En el camp de
la ciència, al doctor Bona-
ventura Clotet se li reco-
neix ser “un dels princi-
pals investigadors inter-
nacionals” sobre el VIH.
En el cas de l’empresària i
presidenta de Coca-Cola
Iberian Partners, Sol Dau-
rella, se li atorga el guardó
per haver contribuït a la
internacionalització de
l’economia catalana.

A més dels ja mencio-
nats, també reben la dis-
tinció el filòleg Artur Quin-
tana, l’advocat Josep-En-
ric Rebés, l’ecòleg Joando-

mènec Ros, l’empresari
Josep Santacreu, el polític
Josep Sendra, l’editor
d’art Carles Taché, l’em-
presari Kikuro Tani, l’en-
ginyer Mateo Valero i la fi-
lòloga Mariàngela Villalon-
ga. Tretze entitats també
han estat premiades amb
la Creu de Sant Jordi. És el
cas de les fundacions de La

Marató de TV3, Pere Tar-
rés i Vila Casas, el Consell
Cultural de les Valls
d’Àneu, la Coordinadora
d’Associacions per la Llen-
gua Catalana, l’institut
Ramon Muntaner de Fi-
gueres, el Festival Inter-
nacional de Música Castell
de Peralada, l’Acadèmica
Tastavins del Penedès,

l’Associació Caramelles
del Roser de Sant Julià de
Vilatorta, l’Associació de
Familiars i Amics de Nens
Oncològics de Catalunya,
la Sala Cabanyes del Cen-
tre Catòlic de Mataró, l’en-
titat barcelonina Lluïsos
d’Horta i la Revista de Ca-
talunya, amb motiu del
seu centenari. ■

Daurella, Clotet,
Canut i Armengol,
creus de Sant Jordi
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a La Generalitat atorga la distinció a 27 personalitats i 13
entitats a La Marató de TV3, entre les guardonades

Sis dels guardonats. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Bonaventura Clotet, Sol Daurella,
Carles Canut, Òscar Cadiach, Josefa Contijoch i Ada Parellada ■ ARXIU


