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L’Estat soterrarà les vies de 
Montcada a partir del 2017

que fins ara hi havia “un acord que 
no quantificava el pressupost de les 
actuacions” i que datava del 2007. 
“Ara passarem de l’acord al conve-
ni on s’establiran les bases de par-
ticipació de cada administració”, va 
subratllar. Campos també va expli-
car que durant la reunió de final de 
mes, en què participaran les quatre 
administracions implicades, s’es-
tudiaran algunes mesures per 
adoptar a curt termini i evitar més 
accidents mortals com el de la set-
mana passada.e

Imatge d’arxiu del pas a nivell del 
tren al municipi de Montcada. ACN

El ministeri de Foment, la Genera-
litat i els ajuntaments de Montca-
da i Reixac i Barcelona es reuniran a 
finals d’abril per redactar el conve-
ni per al soterrament de la línia R2 
al seu pas per Montcada i Reixac. Ai-
xí ho van acordar la ministra de Fo-
ment, Ana Pastor, i l’alcaldessa del 
municipi, Laura Campos, durant la 
reunió que van mantenir ahir al mi-
nisteri de Foment. La trobada la va 
sol·licitar Laura Campos després de 
la mort d’un jove la setmana passa-
da en un nou accident ferroviari al 
terme municipal, la tercera des de 
principis d’any –en total hi han 
mort 165 persones. 

Pastor i Campos van acordar re-
unir-se a finals d’abril amb repre-
sentants de la Generalitat i de 
l’Ajuntament de Barcelona per re-
dactar “el projecte de soterrament i 
tancar el calendari de les diferents 
fases”. “El segon termini que s’ha 
pactat és el 2017”, va manifestar 
Campos, que va afegir que l’objectiu 
és tenir la partida de la primera fa-
se del projecte de cara als pressu-
postos de l’any que ve. 

L’alcaldessa de Montcada i Rei-
xac es va mostrar satisfeta pel com-
promís de la ministra de Foment, ja 
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Llovet, Daurella i Clotet: Creu de Sant Jordi
La cuinera Ada Parellada ha sigut 

reconeguda per la seva trajectòria 
en el món de la restauració i per la 
difusió dels bons hàbits alimentaris, 
i el galerista Carles Taché, per la se-
va aportació a l’art contemporani 
amb la Galeria Carles Taché, preci-
sament, que ell mateix va fundar. 
Per la seva banda, Òscar Cadiach ha 
destacat per ser el primer català a 
coronar l’Everest, i Carles Canut, 
per la seva trajectòria com a actor. 
El compromís de Victòria Molins 
amb les persones més desafavorides 
i l’aportació a l’ecologia marina de 
Joandomènec Ros han fet que re-
bessin el guardó. 

La Generalitat també ha premi-
at la Fundació La Marató de TV3 
per la seva tasca solidària i de sen-
sibilització, la Fundació Pere Tar-
rés pel foment del lleure educatiu 
i la Fundació Vila Casas per la pro-
moció de l’art contemporani cata-
là. Per la seva banda, la Revista de 
Catalunya també ha sigut una de les 
tretze entitats que han rebut un 
premi, per haver esdevingut “un re-
ferent cultural d’alta divulgació”. 
La distinció es va crear el 1981 per 
reconèixer aquelles persones o 
col·lectius que hagin prestat serveis 
destacats a Catalunya amb els seus 
mèrits.e

La Generalitat atorga la distinció aquest 2016 a 27 personalitats i 13 entitats

RECONEIXEMENTS

La Generalitat de Catalunya va in-
formar ahir que atorgarà la Creu de 
Sant Jordi a un total de 27 persona-
litats i tretze entitats. Entre els guar-
donats destaca el metge Bonaventu-
ra Clotet i Sala, un dels investigadors 
del virus del VIH més reconeguts a 
nivell internacional, i l’empresària 
Sol Daurella, per la seva contribució 
a la internacionalització de l’econo-
mia catalana. També han rebut el 
guardó el filòsof i crític literari i mu-
sical Jordi Llovet, per la seva aporta-
ció a la cultura i al pensament, i el 
fundador del Centre Internacional 
Escarré per a les Minories Ètniques 
(CIEMEN), Aureli Argemí, per “la 
seva trajectòria al servei de Catalu-
nya i la llibertat dels pobles”. 

Els col·laboradors de l’ARA Gui-
llem López Casasnovas i Mariànge-
la Vilallonga Vives també han rebut 
la Creu de Sant Jordi. L’economista 
menorquí ha rebut el guardó pels 
seus estudis sobre l’eficiència de la 
gestió pública o les balances fiscals, 
i la filòloga, per la seva aportació a la 
literatura humanística amb publi-
cacions com La literatura llatina a 
Catalunya al segle XV. 
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