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Clos entrega a Gallardón el premi Protagonistas a la concòrdia 

JUAN SOTO VIÑOLO 

Immersos en una forta abraçada, els alcaldes de Madrid i Barcelona, Alberto Ruiz-Gallardón i Joan
Clos, van rebre el més llarg i atapeït aplaudiment dels 1.500 comensals que es van citar ahir al Palau
de Congressos de la Diagonal en ocasió de l'entrega dels premis Protagonistas, que van organitzar per
primera vegada Onda Rambla i Punto Radio, sota la direcció de Luis del Olmo.

El premi a la concòrdia el va rebre el poble de Madrid, per la fermesa, el valor i la solidaritat mostrada
per tots els ciutadans després dels tràgics atemptats de l'11-M. "Aquells dies terribles, vam descobrir
que tots els espanyols es van solidaritzar amb el Govern i amb els familiars de les 192 víctimes de
l'atemptat islamista, tot i que vam advertir que els més pròxims al poble de Madrid van ser els catalans",
va remarcar Ruiz-Gallardón. Els convidats van rubricar drets les paraules de l'alcalde, que va
reconèixer el fet de dos pobles que han de conviure i progressar junts.

Tot i que el gustós i picant botillo (un embotit típic d'El Bierzo) es va servir a prop de les tres de la tarda,
l'entrega de premis va ser ràpida, conduïda per Del Olmo, Concha García Campoy i Manel Fuentes,
tres puntals de la cadena radiofònica.

El primer premiat va ser Ronaldinho, que va arribar, va recollir el premi i se'n va anar per la porta del
darrere del menjador. Els components de la sèrie Siete vidas, que no van parar de riure durant l'àpat,
també van rebre la seva distinció, com Gemma Nierga, directora de La Ventana, de la SER, a qui a
més se li va regalar una capa de la Confraria del Botillo. Va pujar a l'estrada a continuació l'actor Josep
Maria Flotats, que s'embolicava el cap amb una cabellera llarga com la de Samsó, juntament amb
Carmelo Gómez. "Fa sis anys --va dir-- que resideixo a Madrid i aquest és el primer premi que
m'atorguen a la meva ciutat natal".

Rosa Maria Calaf, corresponsal de TVE, viatgera pertinaç a la recerca de la notícia, va rebre un altre
Protagonistas i va donar les gràcies als caps de la televisió estatal i als espectadors per mantenir-li la
confiança. També va ser guardonada la cadena Sol Meliá, el duo Estopa i l'escriptor Carlos Ruiz
Zafón. Va tancar l'acte María Teresa Fernández de la Vega, la primera dona que ocupa el lloc número
dos de l'Executiu. La vicepresidenta va voler "compartir el premi amb tots els membres del Govern" i
afalagar Luis del Olmo, felicitant-lo per la seva dilatada carrera: "Unes vegades per aigües tranquil.les i
altres per aigües més tèrboles".

Entre altres assistents, hi havia el jutge Baltasar Garzón, el president del Barça, Joan Laporta, els
polítics Joaquim Nadal, Artur Mas, Juan Alberto Belloch (acompanyat per Mari Cruz Soriano) i
Alberto Fernández Díaz, i la coreògrafa Sara Baras. 
Fernández de la Vega i Luis del Olmo.
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