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TRUETA · Avui fa 60 anys amb
serveis i tecnologia capdavanters
però instal·lacions obsoletes

PROJECTE · El nou Trueta està
aparcat i ni tan sols està definit
si se situarà a Girona o a Salt

Una sanitat amb
futur en un
edifici del passat

L’edifici de l’hospital Josep Trueta, unes instal·lacions que avui arriben als seixanta anys ■ JOAN SABATER

SALUT P6-8

Comencen les obres del
pla de xoc de la Devesa

Girona P10

S’elimina l’aparcament de mig vial i es
transforma en una zona de passeig i esport

El Festival de Peralada i l’Institut Muntaner
de Figueres també han estat distingits

Societat P25

Vilallonga i Bastons,
creus de Sant Jordi

TURISME P31

La Costa Brava
recapta 7,6 milions
de taxa turística
És la segona destinació, després de la de
Barcelona, on aquest impost ha generat
més ingressos a les arques de la Generalitat

PUNT DIVERS P20

Denuncia una
agressió sexual en
un hotel de Lloret
Els Mossos detenen cinc joves francesos
acusats d’haver abusat d’una turista
alemanya, i tres d’ells queden imputats

L’ESPORTIU

Comença la final contra l’Avenida

L’Spar Citylift busca
l’heroïcitat a Salamanca

L’equip celebrant la classificació per a la final ■ M.LL.

Bàsquet Lliga Femenina
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Josep Bastons, composi-
tor i intèrpret d’havane-
res, membre del grup Peix
Fregit i un dels puntals de
la Cantada d’Havaneres
de Calella de Palafrugell, i
Mariàngela Vilallonga, ca-
tedràtica de filologia llati-
na i vicepresidenta de la
Secció Filològica de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans,
són els gironins que apa-
reixen en la llista de vint-
i-set personalitats que re-
bran la Creu de Sant Jordi.
Pel que fa a les entitats,
són distingits l’institut Ra-
mon Muntaner de Figue-
res, el Festival Internacio-
nal de Música Castell de

Peralada i la fundació Pere
Tarrés i Vila Casas.

Considerada una de les
màximes distincions del
govern català, entre els
guardonats també aparei-
xen l’actor Carles Canut,
el metge expert en malal-
ties infeccioses Bonaven-
tura Clotet, l’empresària
Sol Daurella, l’escultor
Emili Armengol, l’alpinis-
ta Òscar Cadiach, el juris-
ta Enric Argullol, l’escrip-
tora Josefa Contijoch, la
cuinera Ada Parellada, la
religiosa Maria Victòria
Molins, l’activista cívic i
cultural Ignasi-Aureli Ar-
gemí, 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.
En el camp de la ciència, al
doctor Bonaventura Clo-
tet se li reconeix ser “un
dels principals investiga-

dors internacionals” sobre
el VIH. En el cas de l’em-
presària i presidenta de
Coca-Cola Iberian Part-
ners, Sol Daurella, se li
atorga per haver contribu-
ït a la internacionalització
de l’economia catalana.

També reben la distin-
ció el filòleg Artur Quinta-
na, l’advocat Josep-Enric
Rebés, l’ecòleg Joandomè-

nec Ros, l’empresari Josep
Santacreu, el polític Josep
Sendra, l’editor d’art Car-
les Taché, l’empresari Ki-
kuro Tani i l’enginyer Ma-
teo Valero. Tretze entitats
també han estat premia-
des: la fundació de La Ma-
rató de TV3, el Consell
Cultural de les Valls
d’Àneu, la Coordinadora
d’Associacions per la Llen-

gua Catalana, 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’entitat barcelonina Llu-
ïsos d’Horta i la Revista
de Catalunya. ■

Vilallonga i Bastons,
distingits amb la
Creu de Sant Jordi

Redacció
BARCELONA

a El Festival de Peralada i l’institut Muntaner de Figueres,
també són guardonats a La Generalitat atorga la distinció

Sis dels guardonats. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Bonaventura Clotet, Sol Daurella,
Carles Canut, Josep Bastons, Mariàngela Vilallonga i Ada Parellada ■ ARXIU
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