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El Teatre Metropol va acollir, ahir 
al vespre, l’entrega dels Premis 
Nacionals de Cultura 2016. La 
distinció és la més important que 
s’atorga a Catalunya en l’àmbit 
de la cultura, i és duta a terme pel 
Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts (CoNCA). L’acte de 
lliurament dels guardons va con-
vertir Tarragona en capital de la 
cultura catalana per un dia. 

 Un dels grans premiats del terri-
tori va ser el Centre de Documen-
tació del Patrimoni i la Memòria 
Carrutxa de Reus. El CoNCA va 
decidir atorgar aquest guardó 
«pel seu treball de recerca i di-
vulgació en l’àmbit del patrimoni 
immaterial de les comarques de 
la Catalunya Nova, sobretot del 
Baix Camp i el Priorat». Adrià 
Aragonès, que va pujar a recollir 
el premi juntament amb Mont-

sant Fonts, els dos membres de 
Carrutxa, va destacar la feina que 
s’està fent des de l’organització 
i tot el que signiica pel territo-
ri, remarcant que, a partir d’ara, 
«seguirem donant a conèixer la 
cultura del sud del país, que so-
vint és oblidada i desconeguda, 
perquè en aquest aspecte es ten-
deix a mirar més cap al nord de 
Catalunya».
 Personalitats i agrupacions com 

l’actriu Clara Segura, l’escriptor 
israelià Dani Karavan -primera 
persona estrangera en rebre el 
premi- i i la companyia de circ 
Los Galindos van ser alguns dels 
reconeguts. L’acte va ser pre-
sentat pel tarragoní Oriol Grau 
i l’actriu Maria Molins, que van 
amenitzar l’entrega de guardons 
amb petits gags humorístics en-
tre cada aparició dels premiats.

Els especialistes en efectes 

audiovisuals Josep M. Aragonés 
i Rosa Fusté, la investigadora 
cultural Lola Badia, el dibuixant 
i escenògraf Joan J. Guillén, el 
grup de música clàssica Quartet 
Casals i els escriptors Antònia 
Vicens i Enrique Vila-Matas 
conformen la llista completa de 
premiats del certamen, que va 
comptar amb la presència del 
conseller de Cultura Santi Vila i 
de l’expresident José Montilla.
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El Metropol, seu nacional de cultura
Els Premis Nacionals de Cultura han guardonat el Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa de Reus
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A l’esquerra Clara Segura i Maria Molins. A la dreta, a la part superior, Juan J. Guillén, i a la part inferior Los Galindos.

Un centre 
d’investigació de la 
URV estudia la qualitat 
de l’aire a Seseña

El Centre de Tecnologia Am-
biental, Alimentaria i Toxico-
lògica de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV) de Tarragona ha 
començat la presa de mostres 
a Seseña (Toledo) per elaborar 
un informe sobre els riscos per 
a la salut de la població deri-
vats del recent incendi a l’abo-
cador de pneumàtics. L’equip 
d’investigació de la Universi-
tat ha acordat amb l’Ajunta-
ment de Seseña la realització 
d’aquest estudi en una reunió 
en la qual també ha participat 
Ecologistes en Acció, segons 
ha informat el Consistori en 
nota de premsa. L’objectiu 
principal de l’informe és ava-
luar els riscos per a la salut 
derivats de l’exposició a con-
taminants químics emesos en 
l’incendi. Així, s’analitzaran 
les concentracions de diversos 
contaminants en mostres am-
bientals recollides en els vol-
tants de l’abocador de pneu-
màtics i s’avaluarà l’exposició 
de la població resident en els 
diferents nuclis exposats als 
esmentats contaminants du-
rant diferents dies, amb par-
ticular atenció a la població 
infantil. Des de l’Ajuntament 
de Seseña s’explicava ahir que 
els resultats del treball d’in-
vestigació permetran «carac-
teritzar, avaluar i comunicar 
els riscos per a la salut huma-
na derivats de l’exposició a 
aquests contaminants i sugge-
rir protocols d’actuació, amb la 
inalitat de minimitzar a curt, 
mitjà i llarg termini l’impacte 
de l’incendi sobre la salut de la 
població». 


