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DIMECRES, 27 D’ABRIL DEL 2016 ara   

“Ultralocals i universals,  
com els millors catalans”

rò no imposada, perquè tenim la 
sort de ser un país bilingüe”, va dir 
Clotet abans d’acabar el discurs 
amb un vers de Gustavo Adolfo 
Bécquer: “Un cielo gris, un horizon-
te eterno, y andar... andar”. 

Clotet va fer una menció especi-
al per a un altre guardonat, Mateo 
Valero, director del Barcelona Su-
percomputing Center i reconegut 
l’any passat amb el premi Seymour 
Cray, el Nobel de la supercomputa-
ció. L’àmbit científic ha estat ben 
representat en unes Creus de Sant 
Jordi 2016 que a més de Clotet i Va-
lero han reconegut la neuròloga 
Mercè Boada, el físic Josep Enric 
Llebot i l’ecòleg Joandomènec Ros. 

La Creu de Sant Jordi atorgada 
pel Govern per distingir les perso-
nes i entitats que pels seus mèrits 
hagin prestat serveis destacats a Ca-
talunya també ha estat concedida a 
personalitats de l’àmbit empresari-
al per la seva contribució a la projec-
ció de l’economia catalana. És el 
cas de Carles Colomer, presi-
dent de Haugrin Holdings 
SL i soci protector d’Òm-
nium Cultural; Sol 
Daurella, presidenta 
de Cobega SA i de Co-
ca-Cola Iberian Part-
ners (el premi el va 
recollir el seu fill, Jo-
sé Albiol); Josep San-
tacreu, impulsor del 
concepte de responsa-
bilitat de l’empresa i pro-
motor de Metges Sense 
Fronteres a Espanya, i l’em-

presari japonès Kikuro Tani, pre-
sident de l’Associació Japonesa 
d’Amistat amb Catalunya.  

També van recollir la Creu de 
Sant Jordi l’economista Guillem 
López, els juristes Enric Argullol 
i Josep-Enric Rebés, l’activista 
cultural Ignasi-Aureli Argemí, la 
religiosa i voluntària social Maria 
Victòria Molins, els filòlegs Artur 
Quintana i Mariàngela Vilallon-
ga, el lingüista Joan Salvador 
Beltran, l’escultor Emili Armen-
gol, el galerista Carles Taché, el 
compositor Josep Bastons, l’ac-
tor Carles Canut, l’escriptora Jo-
sefa Contijoch, el filòsof i crític 
Jordi Llovet, el pintor Josep Na-
varro, la cuinera Ada Parellada, 
l’alpinista Òscar Cadiach i el po-
lític Josep Sendra.  

Pel que fa a les entitats, van re-
bre la Creu de Sant Jordi l’Acadè-
mia Tastavins del Penedès, l’As-
sociació de Familiars i Amics de 
Nens Oncològics de Catalunya, el 
Consell General de les Valls 

d’Àneu, la Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua Ca-

talana, el Festival de Perala-
da, els Lluïsos d’Horta, 
l’Institut Muntaner de Fi-
gueres, la Revista de Cata-
lunya, la Sala Cabanyes de 
Mataró i les fundacions Vi-
la Casas, Pere Tarrés i La 

Marató de TV3, a més de 
l’Associació Caramelles del 

Roser de Sant Julià de Vilator-
ta, que va tancar l’acte interpre-

tant Els segadors.e

01. Carles Puigdemont amb Santi Vila, Carme Forcadell i els guardonats. 02. L’empresari Carles Colomer. CRISTINA CALDERER

El Govern atorga la Creu de Sant Jordi a 27 personalitats i 13 entitats

RECONEIXEMENT INSTITUCIONAL

“Ultralocals i universals, com els mi-
llors catalans”. Així va descriure el 
conseller de Cultura, Santi Vila, les 
27 personalitats (només sis de les 
quals dones) i 13 entitats que van re-
bre la Creu de Sant Jordi ahir al Sa-
ló de Sant Jordi del Palau de la Gene-
ralitat, en un acte presidit per Vila, el 
president Carles Puigdemont i la 
presidenta del Parlament, Carme 
Forcadell. “Avui som una nació viva, 
dinàmica, que se sent capaç de fer un 
món millor i més just a través del 
vostre exemple. Podem tenir un fu-
tur brillant si ens el proposem”, va 
dir Puigdemont en un parlament de 
cloenda que també va tenir referèn-
cies polítiques. “Sabeu de què parlo”, 
va dir el president després d’asse-
nyalar que cal “impedir la paràlisi, 
especialment en temps adversos” i 
“superar la incomprensió, el blo-
queig i la manca de generositat”.  

El metge Bonaventura Clotet, in-
vestigador del VIH i lluitador incan-
sable contra les malalties infeccio-
ses, va ser l’encarregat de parlar en 
nom de tots els guardonats. I va ser 
directe: “Catalunya necessita més 
eines d’autogovern”, tant per po-
tenciar la investigació biomèdica 
com per crear “una llei de mecenat-
ge pròpia per avançar”. “Necessi-
tem més llibres en català, protegir el 
cinema en català, ajudar el teatre i la 
dansa, tenir cura dels artistes, i que 
el català sigui una llengua forta pe-
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Cultura impulsa 
un nou congrés  

de la llengua  
30 anys després 

La llengua ha sigut motiu de 
debat públic els últims mesos. ARA

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

La conselleria de Cultura impulsa-
rà el tercer Congrés Internacional 
de la Llengua Catalana per posici-
onar el català en el marc europeu i 
internacional. Fa 30 anys que es va 
celebrar l’última edició del con-
grés, el 1986, on es van debatre les 
mesures que calia prendre per as-
segurar la normalitat de la llengua. 
El primer s’havia fet fa 110 anys, el 
1906. L’objectiu de la tercera edi-
ció seria buscar les eines per pre-
servar, difondre i projectar el cata-
là en un món fortament globalitzat 
i comunicat. 

El departament de Santi Vila ja 
ha llançat la proposta als consellers 
responsables en matèria de llengua 
dels territoris de parla catalana 
–amb la confiança que el canvi de 
govern a les Illes Balears, el País 
Valencià i l’Aragó ho faci més facti-
ble– i a dues entitats que treballen 
en aquest àmbit, l’Institut d’Estu-
dis Catalans i la Fundació Congrés 
de Cultura Catalana. Asseguren 
que han rebut una resposta positi-
va de tots per seure a plantejar el 
projecte, al qual esperen sumar 
institucions acadèmiques i de la so-
cietat civil. La presidenta de la 
Fundació Congrés de Cultura Ca-
talana, Marta Rovira i Martínez, 
confirma que és “una iniciativa 
benvinguda” i “un tema que era a 
l’agenda” en el món de la llengua. 
Se celebrarà una primera reunió al 
mes de maig conduïda per la direc-
tora general de Política Lingüísti-
ca, Ester Franquesa. El congrés se 
celebraria al llarg del 2017.  

Des de la conselleria desvinculen 
aquest congrés del polèmic debat 
sobre l’estatut que hauria de tenir 
el català en una Catalunya indepen-
dent que va posar sobre la taula el 
manifest Koiné. De fet, asseguren 
que la carta del conseller Santi Vi-
la plantejant la qüestió és prèvia, de 
principis de març, i que respon a 
una necessitat d’actualitzar qüesti-
ons “més acadèmiques, amb una 
perspectiva més àmplia”.e
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Demanda  
Bonaventura 
Clotet: 
“Catalunya 
necessita 
més eines 
d’autogovern”
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