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El govern va anunciar ahir
la concessió de la Creu de
Sant Jordi a vint-i-set per-
sones i quinze entitats que
destaquen per la seva tra-
jectòria i per la defensa de
la identitat de Catalunya,
ja sigui en el pla cívic o cul-
tural. Aquest és un dels
màxims reconeixements
que pot rebre una perso-
na o una entitat per part
de la Generalitat.

Entre els premiats d’en-
guany destaquen l’escrip-
tor Jaume Cabré, autor
d’obres com Jo confesso,
de qui la Generalitat reco-
neix la vàlua de la seva
obra literària, el filòleg
aragonès José Manuel Ble-
cua, per la seva trajectò-
ria d’excel·lència en els
camps docent i científic, o
l’actriu Victòria Peña, pel
seu compromís social i cul-
tural, així com per la seva
carrera d’actriu. Altres
guardonats són l’empresa-
ri Enric Crous, el director
general de Damm, per l’es-
forç en el patrocini empre-

sarial de moltes activitats,
l’escriptor gallec Suso de
Toro, per la visió de la iden-
titat catalana que trans-
meten els seus textos, el
monjo de Montserrat i his-
toriador Hilari Raguer, i el
jesuïta Enric Puig, per la
seva tasca al capdavant
d’Escola Cristiana i altres
càrrecs eclesials.

També han estat distin-

gits el promotor cultural
Josep Maria Busquets, el
compositor Xavier Beren-
guel, la fotoperiodista Joa-
na Biarnés, la jurista Ale-
gría Borrás, l’empresari
Aureli Casabona, el carte-
llista cinematogràfic Ma-
cari Gómez, el farmacèu-
tic Joan Josep Guinovart,
la pedagoga Rosa Grata-
cós o el sacerdot Joan

Llort. La llista de vint-i-set
premiats la completen el
fotògraf Marià-Ignasi Mar-
royo, el periodista Josep
Maria Martí, el geògraf Ri-
card Masó, la joiera Rosa
Maria Oriol, l’editor Lluís
Pagès, el promotor cultu-
ral Francesc Panyella, el
metge especialitzat en pe-
diatria Josep Maria Sala,
la promotora social Mercè

Riera i el realitzador de te-
levisió Sergi Schaaff. Tam-
bé s’ha volgut reconèixer,
a títol pòstum, el promo-
tor social del voluntariat
Lluís Martí i a l’actor i pa-
llasso Joan Montanyès,
que van morir l’any 2013.

Quinze entitats de di-
ferents àmbits també re-
bran la Creu de Sant Jor-
di de la Generalitat. En-
tre les guardonades, els
sindicats Unió General
de Treballadors i Comis-
sions Obreres.

A més, també han estat
premiades la Reial Acadè-
mia de Ciències i Arts de
Barcelona, la Societat Co-
ral Diana, l’Organització
Catalana de Trasplanta-
ments, l’Institut Pere Ma-
ta, la Federació d’Ateneus,
la Federació de Salut Men-
tal, la Fundació Busquets
de Sant Vicenç de Paül, la
Fundació Oncològica In-
fantil Enriqueta Villavec-
chia, Fundació Vidal i
Barraquer, l’Institut d’Es-
tudis Penedesencs, els
Pescadors de l’Escala, la
coral El Llessamí i el Casi-
no Llagosterenc.■
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Creu de Sant Jordi per a
Blecua, Cabré i Vicky Peña
a El govern distingeix la trajectòria de 27 persones i 15 entitats com CCOO i la UGT a L’empresari
Crous, l’escriptor Suso del Toro i els religiosos Raguer i Puig, entre els premiats d’enguany
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El Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya ha condem-
nat el Departament d’Agricul-
tura a indemnitzar amb
118.240 euros la família d’un
pescador que va morir elec-
trocutat amb uns cables d’al-
ta tensió al pantà d’Utxesa
(Segrià) el 2007. ■ M.P.

Una pèrit d’Hisenda va adme-
tre ahir al judici de l’hotel del
Palau de la Música que no han
pogut provar que Fèlix Millet i
Jordi Montull s’embutxaques-
sin 900.000 euros per l’ope-
ració. Hi va afegir, però, que
l’hoteler Manuel Valderrama
va treure 470.000 i 425.000
euros en dos moments clau,
i sense justificar. ■ M.P.

Un noi de 15 anys va morir di-
lluns a la matinada després
de precipitar-se al mar des
d’un ferri de Grimaldi Lines
que estava atracat al port de
Barcelona. La víctima venia de
Civitavecchia, a Itàlia, junt
amb uns tres-cents estudi-
ants de secundària. La com-
panyia naviliera apunta a un
accident. ■ REDACCIÓ

La Generalitat ha
de pagar 118.240
euros per una mort

Hisenda no prova
que Millet desviés
900.000 euros
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Mor un noi en
caure des d’un
ferri, a Barcelona

Les obres del que serà el
futur complex d’oci i joc
BCN World podrien co-
mençar passat l’estiu, un
any més tard del previst
quan, el maig de l’any pas-
sat, ja es van donar a co-
nèixer els noms d’alguns
operadors. Així ho va

anunciar ahir el conseller
delegat de Veremonte i
president de BCN World,
Xavier Adserà, durant
l’acte de signatura d’un
conveni amb el Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC) per garantir la for-
mació i la contractació
d’aturats de la demarcació
de Tarragona.

Adserà va admetre que
l’acte de diumenge –quan
CiU i PSC van pactar des-
encallar al Parlament la
llei de les rebaixes fiscals–
els ha “facilitat molt les co-
ses” i, en aquest sentit, va

especular sobre l’immi-
nent anunci de nous ope-
radors, amb els quals ja te-
nien el “compromís” però
els faltava “la llei”. Cons-
cient que, més enllà de
l’aprovació del marc legal
per a la rebaixa fiscal, el 24
d’abril, faran falta encara

alguns canvis en el plane-
jament urbanístic, Adserà
va admetre que s’estan
buscant “fórmules” per
poder iniciar les obres
amb “llicències provisio-
nals” i va demanar el su-
port dels altres partits.

El president de BCN

World va aprofitar la pre-
sència d’una seixantena
de representants polítics i
de diferents sectors eco-
nòmics per agrair la “pi-
nya” que s’ha fet des del
territori entorn del projec-
te, clau per al seu possible
desenvolupament. ■

TURISME

L’inici d’obres
del BCN World,
passat l’estiu
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a El president del
projecte diu que aviat
se sabrà el nom de
nous operadors

Els delegats del govern de l’Ebre i el Camp de Tarragona, amb Aregio i Adserà ■ J.F.

El secretari d’Ocupació i Rela-
cions Laborals, Joan Aregio, i
el mateix Xavier Adserà van
oficialitzar una nova entesa
que, en aquest cas, revertirà
directament en les llistes
d’aturats del territori. Tal com
es va fer fa uns dies amb la
URV en l’aspecte formatiu,
l’acord vol garantir que les
persones que engreixen les
llistes de l’atur rebin a través
del SOC la formació necessà-
ria per adaptar-se als perfils
que es requeriran en el futur
complex. De moment, du-
rant la construcció es neces-
sitarà una punta màxima de
17.000 treballadors, que su-
posaran rebaixar un 20% el
nombre total d’aturats que
hi ha a la demarcació.
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Un 20% menys
d’aturats mentre
es construeixi


