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AVUI FELICITEM
ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT (FORMAT .JPG) AMB UN TEXT BREU AMB 48 H D’ANTELACIÓ A LA DIRECCIÓ DE CORREU  fets.diaridegirona@epi.es (INDICANT TAMBÉ EL DIA EN EL QUAL VOLEU QUE SURTI PUBLICADA LA FELICITACIÓ)

En Ricard i la Pepi celebren el seu 42è aniversari de
casats i ho celebren amb la família a Can Mascort. Us
desitgem moltes felicitats!!!

Moltes felicitats, Paula, en
aquest dia tan especial De part
de tots els que t'estimem!
«Sonríe a los 25!»

Avui la Laura fa 15 anys. Et
desigem que siguis molt feliç!
De part de les teves
superamigues.

Avui aquest bon jan compleix
59 + 1 anys. Si el veieu, ja el
podeu felicitar. Feliç aniversari!
La teva família. 

Hola Yolanda. Com que avui és
el teu aniversari et desitgem
per molts anys. La teva família,
que t’estima. 

VIOLETA GUMÀ/ACN/GENCAT

LLIURAMENT DE LES CREUS DE SANT JORDI
Els gironins: Josep Bastons, Santi Vila, Carmen Mateu,

Carles Puigdemont, Mariàngela Vilallonga, Francesc
Canet, Dolors Bassa i Eudald Casadesús. El metge
Bonaventura Clotet rebent la Creu. Antoni Vila Casas
va recollir el reconeixement per la seva fundació. 
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El president de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, va lliurar ahir a la tar-
da la Creu de Sant Jordi al composi-
tor Josep Bastons Fàbrega, la filòlo-
ga Mariàngela Vilallonga Vives, el Fes-
tival Internacional de Música Castell
de Peralada i l’institut Ramon Mun-
taner de Figueres, les dues persona-
litats i dues entitats que enguany
han estat distingides. Durant l’acte, ce-
lebrat al Palau de la Generalitat, van
recollir la distinció un total de 27 per-
sonalitats i 13 entitats que han des-
tacat pels serveis prestats a Catalunya
en el pla cívic i cultural o en la defensa
de la seva identitat.

El compositor i intèrpret del món
de les havaneres Josep Bastons va re-

collir la creu en reconeixement a la
seva contribució al gènere com a au-
tor d’un bon nombre de peces, entre
les quals Mariner de terra endins, Ta-
mariuo Lola, la tavernera. De la seva
banda, la catedràtica de Filologia de
la Universitat de Girona Mariàngela
Vilallonga va recollir la distinció que
li ha estat atorgada per la seva  recerca
centrada en la literatura humanísti-
ca llatina de la Corona d’Aragó, dins
la qual destaquen La literatura llati-
na a Catalunya al segle XV(1993), així
com per les seves aportacions sobre
el cardenal i bisbe de Girona Joan
Margarit i l’humanista Jeroni Pau.

Al seu torn, Carmen Mateu Quin-
tana, organitzadora del Festival In-
ternacional de Música Castell de Pe-

ralada, va rebre la Creu de Sant Jor-
di en l’any en el qual celebrarà la seva
30a edició, apostant fort per la música,
la dansa i el teatre. Finalment, el di-
rector de l'IES Ramon Muntaner de
Figueres, Francesc Canet i Coma,
va recollir la distinció per ser el cen-
tre d’ensenyament secundari públic
més antic de Catalunya. L’acte tam-
bé va comptar amb la presència del
conseller de Cultura, Santi Vila i de la
Consellera de Treball, Afers Socials i
Famílies, Dolors Bassa, entre d’altres.

També van rebre la distinció l'ac-
tor Carles Canut, l'alpinista Òscar
Cadiach, l'empresària Sol Daurella, el
físic Josep Enric Llebot, el filòsof Jor-
di Llovet, l'economista Guillem Ló-
pez o l'ecòleg Joandomènec Ros i les

entitats Coordinadora d’Associa-
cions per la Llengua Catalana, Fun-
dació Pere Tarrés, Fundació La Ma-
rató de TV3, Fundació Vila Casas o la
Revista de Catalunya.

Superar la incomprensió
El president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, va assegurar en el seu
discurs que la superació, la persis-
tència i la tenacitat «ajuden al país a
superar la incomprensió, el bloqueig
i la manca de generositat que podrien
acabar paralitzant un país si ningú no
fes res». En el seu discurs per clau-
surar l’acte, Puigdemont va recalcar
sobre els premiats, que han realitzat
mèrits que «han impedit la paràlisi es-
pecialment en temps adversos». En

aquest context, el metge Bonaventura
Clotet, que també va rebre la Creu de
Sant Jordi, va apostar «en nom dels
guardonats» per un català «fort però
mai imposat», que conviu amb el cas-
tellà «en un país que gaudeix de ser
bilingüe».

La Creu de Sant Jordi és un dels
màxims reconeixements que pot re-
bre una persona per part de la Ge-
neralitat de Catalunya. La distinció es
va crear el 1981 amb la finalitat de re-
conèixer les persones naturals o ju-
rídiques que, pels seus mèrits, hagin
prestat serveis destacats al país. Qual-
sevol ciutadà, grup de ciutadans o en-
titat pot demanar que s’atorgui aquest
guardó a alguna persona, ja sigui fí-
sica o jurídica.
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Puigdemont entrega la Creu de Sant Jordi
a Josep Bastons i Mariàngela Vilallonga

Carmen Mateu, del festival Castell de Peralada, i Francesc Canet, de l’IES Ramon Muntaner, també van recollir la distinció
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