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● Com ja va passar l’any passat,
un pregó elaborat per 400 escolars
de primària de Barcelona, i dit per
16 infants escollits, va obrir les fes-
tes de Santa Eulàlia, la festa major
d’hivern de la ciutat. A diferència
de l’any passat, els infants van pro-
nunciar el pregó des del balcó de
l’Ajuntament, amb l’alcalde Jordi
Hereu just al seu costat, a qui adre-
çaven els seus somnis, propostes i
reivindicacions d’allò més diver-
ses. «Somiem una ciutat sense so-
rolls ni robatoris, amb carrers il·lu-
minats i conductors sense mòbils»,
deia un dels infants. També van de-
manar una ciutat neta, «que tingui
jardins i parcs i a la qual puguin ac-
cedir dones, homes i infants». En
el pregó es va estrenar la portaveu
de la Laia, una novetat d’aquest
any que encarna l’actriu Laura
Guiteres (la «K» de la sèrie El cor

de la ciutat). Les festes, que duren
fins diumenge, presenten un pro-
grama d’una vintena d’actuacions
tradicionals, unes trenta activitats

familiars i infantils i espectacles
per al públic jove. De fet, una altra
novetat és el reforç de la franja per
a adolescents d’entre 12 i 16 anys,
amb actuacions com la que avui fa-
rà Gossos, a dos quarts de vuit del
vespre, a l’avinguda Catedral.
També avui la plaça dels Àngels
serà l’escenari, al matí, del concert

de la Banda Municipal de Barcelo-
na –amb les corals de les escoles de
Ciutat Vella– i a la tarda, el de la
Jove Big Band del Taller de Mú-
sics. A dos quarts de deu del vespre
es farà el Ball de l’Àliga de la Ciu-
tat a l’interior de l’església de San-
ta Maria del Mar, un dels moments
més solemnes de la festa.

Un pregó infantil i somiador
ANNA BALLBONA / Barcelona

Infants fent el pregó al balcó de l’Ajuntament, amb l’alcalde Hereu al fons. / G.M.

L’entrega dels guardons es
va fer ahir (per primer cop
a l’Auditori), coincidint
amb les festes de Santa
Eulàlia. Els Premis Ciutat
de Barcelona reconeixen
vint disciplines i els jurats
van insistir a assenyalar la
qualitat de les propostes
valorades amb múltiples
mencions especials. Els
guardonats reben 7.825
euros, i una petita escultu-
ra amb la lletra B com a pe-
ça commemorativa. «Vis-
ca la dansa!», va cridar
Germana Civera (premi de
dansa), reivindicativa.
Luisa Casas (premi d’edu-
cació) va rebre l’ovació
més sonada, amb els alum-
nes del projecte teatral
premiat. Benedetta Taglia-
bue (premi a la projecció
internacional de Barcelo-
na), es va mostrar «encan-
tada de fer d’ambaixado-
ra» de la ciutat, mentre que
Raúl Méndez (premi d’in-
vestigació científica) va
destacar l’esforç de la ciu-
tat per ser un «referent
mundial en investigació
biomèdica». El delegat de
Cultura, Jordi Martí, va fer
una crida a l’optimisme, i
va recordar que les crisis
estimulen la creativitat.

Els premis Ciutat de Barcelona lloen la primària com el primer contacte cultural

Homenatge a l’escola

Arquitectura i Urbanisme
� Campus Audiovisual

Multimèdia
� Kònic Thtr

Investigació tecnològica
� Scytl Secure El. Voting

Investigació científica
� Dr. Raúl Méndez

Música
� Raül Fernández, Refree

Audiovisuals
� Roser Aguilar

Dansa
� Germana Civera

RAÜL MAIGÍ / Barcelona

Fotografia dels premiats, ahir al vespre a l’Auditori. / JUANMA RAMOS

● Els premis Ciutat de Barcelona
van voler homenatjar l’escola de pri-
mària com el primer contacte amb la
cultura. Una escenografia de Iago

Disseny
� Estudi Lagranja

Literatura en català
� Joan Francesc Mira

Assaig
� Julià Guillamon

Literatura en castellà
� Cristina Fernández

Arts escèniques
� Vicky Peña

Projecció internacional
� Miralles-Tagliabue

Educació
� Luisa Casas Rojas

Pericot, amb pupitres que evocaven
les aules de la República, va conver-
tir els guardonats en escolars avan-
tatjats. Tots van haver d’escriure a la
pissarra abans de recollir el premi.

Alguns, com Vicky Peña (premi
d’arts escèniques), ho van aprofitar
per reivindicar: «Barcelona es me-
reix un teatre municipal per anar-hi
en bicicleta», va escriure-hi.

Premsa escrita
� Juan Villoro

Televisió
� Programa 30 Minuts

Ràdio
� L’ofici de viure, de

Gaspar Hernández

Agustí Duran i Sanpere
d’Història de Barcelona

� Glòria Soler i Cristina
Gatell

Traducció en català
� Vicent Alonso

Arts visuals
� Nancy Spero

ELS GUARDONATS

● SOS Racisme va denun-
ciar ahir dues suposades
agressions que funcionaris
del centre d’internament
per a persones estrangeres
de la Zona Franca de Bar-
celona haurien fet a dos re-
clusos. Un d’ells hauria re-
but «una brutal pallissa,
com a resposta a una quei-
xa pel tracte rebut dels
funcionaris». A més, se-

gons SOS Racisme, no
hauria rebut l’atenció mè-
dica necessària fins al dia
següent. L’altre suposat
agredit va ser «recriminat
pels agents per haver dut
una beguda a la sala de vi-
sites». El primer agredit ha
estat deportat al seu país i
el segon està pendent de
ser-ho. SOS Racisme ha
denunciat els fets a la De-
legació del Govern.

SOS Racisme denuncia
pallisses a interns del

centre de la Zona Franca
ACN / Barcelona

● Un incendi que es va de-
clarar ahir a l’Hospital Ge-
neral de l’Hospitalet va
provocar ferides greus a
un pacient i lleus a dos tre-
balladors, i va obligar a
desallotjar 30 persones
que estaven hospitalitza-
des. El foc va començar
cap a les 9.45 hores en una
habitació de la tercera
planta i l’intens fum que es
va generar va obligar a
evacuar els pacients de les
plantes tercera i quarta,
que van ser traslladats a
una altra ala del mateix
centre. El pacient que ocu-
pava l’habitació en què es
van declarar les flames, de
50 anys, va quedar intoxi-
cat per la inhalació de fum
i va ser traslladat a la cam-
bra hiperbàrica de l’hospi-
tal Dos de Maig de Barce-
lona. Els dos treballadors
de l’hospital van ser in-
gressats al mateix centre
hospitalari amb intoxica-
cions lleus i marejos. El
gerent de l’Hospital Gene-
ral de l’Hospitalet, Josep
Casademont, va explicar
que es van haver d’atendre
una trentena de persones,
principalment per inhala-

ció de fum «i també per
l’estrès posttraumàtic». El
foc es va declarar en una
habitació de la tercera
planta en la qual estava in-
gressat un pacient que ha-
via estat intervingut per
col·locar-li una pròtesi.
«S’estan investigant les
causes del foc, que ha pro-
vocat una gran fumera que
ha obligat a desallotjar la
planta tercera i la quarta,
on hi ha els malalts de me-
dicina interna», va dir Ca-
sademont, que va assegu-
rar que els danys materials
han quedat «molt limitats
a l’habitació en la qual ha
començat el foc». Casade-
mont no va voler assenya-
lar les possibles causes de
l’incendi «fins que no
s’acabi la investigació»,
encara que les primeres hi-
pòtesis indiquen un cigar-
ret mal apagat com a causa
del foc.

Durant les tasques d’ex-
tinció de l’incendi l’activi-
tat del centre hospitalari
no es va interrompre, en-
cara que ha quedat afecta-
da, i pot ser que es repro-
grami la visita d’alguns
usuaris que havien d’in-
gressar.

Un incendi a l’Hospital
General de l’Hospitalet

causa tres ferits i obliga a
desallotjar 30 pacients

EFE / L’Hospitalet de Llobregat

Policies i bombers, a la tercera planta. / ORIOL DURAN

LES FESTES DE SANTA EULÀLIA DE BARCELONA


