
NECROLÒGIQUES
SaNChO dE ávILa
Josep Gessé Benasco, de 83 anys, a les 9.10 ho-
res. Juan álvarez Ruiz, 87 anys, 9.25 hores. Maria 
Llorens Martí, 92 anys, 9.50 hores. Mari Car-
men altés albiol, 68 anys, 10.30 hores. Adela 
doya doya, 73 anys, 10.45 hores. Felisa Rico Po
zuelo, 102 anys, 11.10 hores. Maria Dolors herran 
Rosell, 90 anys, 11.25 hores. Ana María díaz 
Martínez, 72 anys, 11.50 hores. Agustín alamán 
Fornés, 87 anys, 12.05 hores. Antonio Guerre
ro Pérez, 53 anys, 12.30 hores. Josefina vidiella 
Lluch, 97 anys, 12.45 hores. Enrique Montón 
Navarro, 77 anys, 15.30 hores. Angelina Egea 
Martínez, 89 anys, 16.10 hores.

COLLSEROLa
Antonia García Jiménez, de 77 anys, a les 9.00 ho-
res. María Martínez Cano, 83 anys, 10.30 hores. 
Dolores Bautista López, 84 anys, 11.15 hores. Se-
cundino Núñez díaz, 83 anys, 12.00 hores. Janine 
Giménez Boulay, 80 anys, 12.45 hores. Jordi Ma
sip Llatja, 62 anys, 15.30 hores. Jaume Iglesias 
Casas, 85 anys, 16.15 hores.

LES CORtS
Esteban Nebot villas, de 66 anys, a les 9.45 hores. 
Joan Miró arnau, 76 anys, 10.00 hores.Lluís Sol 
Zaragoza, 83 anys, 10.45 hores.Pilar Cirera Rena
lias, 86 anys, 11.15 hores. Rosa arnabat Compte, 

83 anys, 11.30 hores. Julio García García, 77 anys, 
12.15 hores. Elisa Rojas Salas, 90 anys, 12.45 ho-
res. Joan Bertran Monistrol, 76 anys, 13.00 hores. 
Pablo Estrada García, 77 anys, 15.30 hores. Santi-
ago Carmona Lemus, 85 anys, 15.45 hores. Mari-
na anello López, 76 anys, 16.15 hores.

SaNt GERvaSI
Ramon argiles Perelló, de 50 anys, a les 15.30 
hores.

Llista facilitada per Serveis Funeraris de Barce
lona. Més informació, al 902.076.902.

Vn ser 17 els guardons que va ator-
gar ahir l’ajuntament, però un va te-
nir un significat especialment curi-
ós per la controvèrsia entre les dues 
parts. El premi Ciutat de Barcelona 
concedit a la Sagrada Família va su-
posar el solemne reconeixement ofi-
cial per part del municipi a les obres 
que es porten a terme al temple, i ra-
tificava la distensió entre el consis-
tori i el president del monument, 
Joan Rigol, després d’anys d’agres re-
lacions deteriorades encara més pel 
pas d’una tuneladora que els malas-
trucs van veure com un perill per a 
l’edifici de Gaudí. 
 No hi va haver, no obstant, mo-
ment d’abraçada pública entre He-
reu i Rigol, ja que, encara que tots 
dos van coincidir al Saló de Cent, 
que ahir tornava a acollir la ceri-
mònia d’entrega d’uns premis que 
els últims quatre anys s’havien tras-
lladat a altres espais, el reconeixe-
ment va recaure en la tasca porta-
da a terme pels arquitectes Jordi Bo-
net, Carles Buxadé, Jordi Coll, Josep 
Gómez Serrano i Joan Margarit a la 
nau central estrenada al novembre 
per la visita del Papa. Per això, va ser 
Bonet qui va recollir de mans d’He-
reu la característica B de Barcelona 

d’aquests premis, segons va consi-
derar el jurat, per «la magnificència» 
de l’espai, format per un espectacu-
lar bosc de columnes petrificat. L’ar-
quitecte va agrair la feina de totes 
les persones que han col·laborat els 
últims anys en la continuació d’una 
obra que, va dir, no hauria arribat a 
ser el que és «sense la providència». 
No es referia a la conclusió sense in-
cidents de les obres sota el subsòl, si-
nó que va subratllar a continuació 

dir homenatge al poeta i periodis-
ta Josep Maria de Sagrarra, amb 
motiu del 50èaniversari de la se-
va mort, i que va tenir com a fil 
conductor articles que va publi-
car entre el 1929 i el 1936 al setma-
nari El mirador. Van ser llegits pels 
actors Albert Pérez, Lluís Marco, 
Montserrat Carulla i Lourdes Bar-
ba, que van introduir el nom dels 
premiats.

distinció a Serrat

Entre aquests, l’actor Pere Arqui-
llué, l’escriptor Rafael Argullol, 
el dramaturg Calixto Bieito i Joan 
Manuel Serrat. El cantautor va ser 
el gran absent, encara que a tra-
vés d’un vídeo va agrair un guar-
dó que li va ser concedit pel pro-
jecte Hijo de la luz y de la sombra, pre-
sentat a la passada edició del Grec, 
així com «per la seva brillant trajec
tòria, la profunda vinculació amb 
Barcelona i l’extraordinària apor
tació al patrimoni cultural univer
sal». Potser era un deute que te-
nia la ciutat amb el cantautor, que 
ahir es trobava a Mèxic fent «el mi
llor que sap fer, passejar Barcelona 
pel món», segons paraules de la se-
va dona, Candela Tifón, que va re-
collir el guardó. H
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que en cinc dècades de treballs no hi 
ha hagut mai un accident greu, «i ai
xò és un miracle». 
 Al llarg de les dues hores que va 
durar la cerimònia van anar desfi-
lant pel Saló de Cent representants 
de diferents àmbits culturals que el 
consistori ha considerat que van te-
nir un plus durant l’any passat. Ho 
van fer en un acte en què es va ren-

L’EMBLEMa

El Saló de Cent de 
l’ajuntament va tornar  
a acollir l’acte després 
de celebrar-se quatre 
anys en altres llocs

33 Seguidor de Gaudí 8 Jordi Hereu dóna a Jordi Bonet el premi d’arquitectura Ciutat de Barcelona, ahir.
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hereu va entregar a l’arquitecte Jordi Bonet el premi Ciutat de Barcelona 
per la Sagrada Família H La cerimònia va rendir homenatge a Sagarra

Guardó conciliador
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