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Albert Bou, Antoni Vila
Casas i el Cor Anselm Vio-
la seran distingits aquest
any amb la Medalla del
Montgrí, el màxim guardó
cívic que concedeix l’Ajun-
tament des del 1986 amb
l’objectiu de reconèixer les
persones i els col·lectius
que han destacat en algun
aspecte de la vida munici-
pal. El premi es donarà el
24 d’agost.

Albert Bou i Vilanova
(Torroella de Montgrí,
1951) ha estat una perso-
na estretament vinculada
a la vida social, política i
cultural del municipi. Els
últims anys de la dictadu-
ra va mantenir un ferm ac-
tivisme en el creixent tei-
xit associatiu de la vila i el
seu compromís amb el
municipi el va portar l’any
1979 a encapçalar la can-
didatura unitària que gua-
nyaria les primeres elec-
cions democràtiques i a
ser el primer alcalde de la
democràcia.

Antoni Vila Casas (Bar-
celona, 1930) ha estat me-
cenes de nombroses ini-
ciatives culturals i l’any

2000 va escollir Torroella
de Montgrí per instal·lar el
Museu de Fotografia Con-
temporània de la Funda-
ció Vila Casas, a l’emble-
màtic Palau Solterra.
Aquest equipament, de re-
ferència internacional,
contribueix decisivament
a reforçar i projectar a l’ex-
terior el conjunt de l’oferta
cultural de Torroella de
Montgrí.

El Cor Anselm Viola va

néixer l’any 1977 a Tor-
roella de Montgrí a inicia-
tiva de mossèn Josep
Quer. L’han dirigit Josep
Gispert, Salvador Comala-
da, Josep Lluís Rabassó,
Joaquim de la Cuesta, Jor-
di Molina, Ramon Manent
i actualment ho fa Maria
José Toledano. El 1986 va
adoptar el nom d’Anselm
Viola, cèlebre compositor
torroellenc del segle
XVIII. ■
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Les medalles d’or
del Montgrí, a punt

Joan Trillas
TORROELLA DE MONTGRÍ

Albert Bou, primer alcalde de la democràcia de Torroella, en
una imatge del 2013 ■ MANEL LLADÓ
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