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LLIBRES SANT JORDI PUBLICACIONS HISTÒRIA
AJUNTAMENT DE TÀRREGA ITMAR FABREGAT

Presentació de la col·lecció de punts de llibre, ahir a Tàrrega. L’autora, Montserrat Coberó, al mig, ahir a l’IEI.

Tàrrega edita 18 punts de llibre 
il·lustrats per artistes locals

Presenten a l’IEI una biografia 
divulgativa de Lluís Companys

❘ TÀRREGA ❘ La regidoria de Cul-
tura de Tàrrega ha editat una 
col·lecció de 18 punts de llibre 
amb il·lustracions d’artistes de 
la ciutat. En total, s’han posat 
en circulació 18.000 exemplars 
(mil de cada disseny) que s’en-
tregaran als usuaris de la Bibli-

oteca Comarcal i al públic de 
les activitats literàries de Sant 
Jordi a la capital de l’Urgell. 
Lluís Trepat, Benjamí Tous, 
Josep Minguell, Glòria Co-
ma, Josep Giribet i Domènec 
Serra són alguns dels artistes 
participants.

❘ LLEIDA ❘ L’IEI va acollir ahir 
la presentació del llibre Lluís 
Companys: Una vida pels ca-
talans. Una mort per Catalu-
nya (Pagès Editors), de Mont-
serrat Coberó. El llibre apareix 
coincidint amb el 75 aniversari 
de l’afusellament del president 

Companys. La directora de 
l’IEI, Montse Macià, va dir que 
“és una biografia divulgativa 
indispensable per descobrir el 
pensament de Lluís Companys 
(...) que aporta els valors fona-
mentals del republicanisme i 
de la llibertat del país”.

Premi a 
l’exposició sobre 
Xavier Gosé

ART

❘ BARCELONA ❘ L’exposició Xa-
vier Gosé: Il·lustrador de la 
modernitat ha estat recone-
guda per l’Associació Cata-
lana de Crítics d’Art amb el 
premi a la millor exposició 
d’art històric. És una copro-
ducció entre el Museu d’Art 
Jaume Morera de Lleida i el 
Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya (MNAC) amb mo-
tiu del centenari de l’artista. 
Primer va poder visitar-se 
al MNAC a Barcelona (fins 
al 3 d’abril) i, a partir del 28 
d’abril, s’instal·larà al Museu 
d’Art Jaume Morera de Llei-
da. L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, va felicitar la tasca del 
director del Morera, Jesús 
Navarro.

Les Garrigues, 
protagonista del 
cicle ‘Born.cat’

PATRIMONI

❘ BARCELONA ❘ La comarca de les 
Garrigues serà la protagonis-
ta el pròxim dissabte 16 del 
cicle Born.cat: Descobrim el 
territori, organitzat pel Born 
Centre Cultural de Barcelo-
na, juntament amb el consell 
comarcal de les Garrigues i 
la revista Descobrir Cata-
lunya. Durant tot el dia, es 
mostrarà el patrimoni cul-
tural de la comarca i la seua 
riquesa natural, arqueològica 
i gastronòmica amb diver-
ses activitats. Entre aquestes, 
una fira de productes agro-
alimentaris, una cercavila, 
un taller d’interpretació de la 
fortalesa ibèrica dels Vilars 
o tast d’oli i vins.

Lluís Soler i  
Clara Segura,  
a Juneda

TEMPORADA TEATRAL

❘ JUNEDA ❘ El Teatre Foment de 
Juneda presenta fins a l’11 de 
juny tres representacions en 
la nova temporada. Es tracta 
de Per un sí o per un no, de 
Nathalie Sarraute, dirigida 
per Ramon Simó, interpreta-
da per Manel Barceló i Lluís 
Soler (16 d’abril, 21.00 h); 
Wasted, de Kate Tempest, 
sota la direcció d’Ivan Mo-
rales i interpretada per Ori-
ol Esquerda, Sandra Pujol i 
Xavier Teixidó, i Conillet, de 
Clara Segura, dirigida per 
Marc Martínez i interpreta-
da per la mateixa Segura. La 
temporada va començar el 19 
de març amb Amor: Arrels, 
branques i fulls.

REDACCIÓ
❘ BARCELONA ❘ El popular actor Car-
les Canut, nascut a Gerri de la 
Sal (Pallars Sobirà) el 1944; 
el dirigent d’empreses Josep 
Santacreu (Guissona, 1958), i 
el Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu, presidit pel professor i 
impulsor cultural Ferran Rella, 
són tres de les personalitats i 
entitats que rebran aquest any 
la Creu de Sant Jordi, un dels 
màxims reconeixements que 
atorga la Generalitat. 

El Govern va decidir atorgar 
ahir un total de 40 distincions 
(27 a personalitats i 13 a enti-
tats), creades el 1981 amb la 
finalitat de reconèixer les per-
sones naturals o jurídiques que, 
pels seus mèrits, hagin prestat 
serveis destacats a Catalunya. 
Altres persones distingides 
van ser l’economista Guillem 
López Casasnovas, el president 
de l’Institut d’Estudis Catalans, 
Joandomènec Ros, l’activista 
cívic Ignasi-Aureli Argemí, el 
jurista Enric Argullol, l’escultor 
Emili Armengol, el compositor 
d’havaneres Josep Bastons, el 
professor Joan Salvador Bel-
tran, la neuròloga Mercè Boada, 
l’alpinista Òscar Cadiach, el 
doctor Bonaventura Clotet, 
l’economista Carles Colomer, 
l’escriptora Josefa Contijoch, 
l’empresària Sol Daurella, el fí-
sic Josep Enric Llebot, el filòsof 
Jordi Llovet, la religiosa de la 

Creus de Sant Jordi per a Canut, 
Santacreu i el Consell d’Àneu
La Generalitat atorga aquest reconeixement a 27 personalitats i 13 entitats

POLÍTICA CULTURAL DISTINCIONS

companyia de Santa Teresa de 
Jesús Maria Victòria Molins, el 
pintor Josep Navarro, la cuinera 
Ada Parellada, el filòleg Artur 
Quintana, el jurista Josep-En-
ric Rebés, el polític i directiu 
cultural Josep Sendra, el gale-
rista Carles Taché, l’empresari 

japonès Kikuro Tani, l’engin-
yer de telecomunicacions Mateo 
Valero i la filòloga Mariàngela 
Vilallonga.

Entre les tretze entitats, tam-
bé rebran la Creu de Sant Jordi 
les fundacions Marató de TV3, 
Vila Casas i Pere Tarrés, Afanoc 

(Associació de Familiars i Amics 
de Nens Oncològics de Cata-
lunya), l’Acadèmia Tastavins 
del Penedès, el festival Castell 
de Peralada, la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua 
Catalana (CAL) i la revista 
Catalunya.

n Dos pallaresos i un segar-
renc rebran la Creu de Sant 
Jordi. L’actor de Gerri de la 
Sal Carles Canut, per “una 
trajectòria d’èxit en el món 
de l’espectacle, que s’ha pro-
digat en teatre, cine, doblatge 
i televisió”. 

Ferran Rella, d’Esterr i 
d’Àneu, recollirà la distinció 
com a president del Consell 
Cultural de les Valls d’Àneu, 
entitat creada el 1983, per “la 
seua tasca de recuperació, 
conservació i difusió del pa-
trimoni cultural aneuenc”. I el 

director d’organitzacions so-
cials, sanitàries i econòmiques 
Josep Santacreu, de Guisso-
na, promotor de Metges sense 
Fronteres a Espanya, conseller 
delegat del grup assegurador 
DKV i president de la Funda-
ció DKV Integralia.

AMB ACCENT DE LLEIDA

Un actor, un dirigent i una entitat cultural

L’actor Carles Canut, el directiu Josep Santacreu i el president del Consell d’Àneu, Ferran Rella.


