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Francesc Cassú
 Director de la cobla-orquestra La
Principal de la Bisbal, és l’autor de
Centenari, la primera obra per a cobla
estrenada al Liceu de Barcelona.

Javier Cercas
 La seva novel.la Soldados de
Salamina s’ha convertit en un dels
grans fenomens literaris de les
últimes dècades a l’Estat espanyol.

Servei de Neurocirugia de
l’Hospital Josep Trueta
 Encapçalat per Secundino Martín,
ha aconseguit un gran prestigi per
l’aplicació de tècniques pioneres.

Laboratori d’Enginyeria Química
i Ambiental de la UdG
 Va coordinar un programa per
sanejar aigües residuals als pobles
de menys de 2.000 habitants.

Caixa de Girona
 La inauguració de la seva nova
seu a Girona suposava un punt
d’inflexió en el procés d’expansió de
l’entitat en els últims vint anys.

Un reconeixement per als
gironins més destacats
EL TROFEU
Una obra de
l’escultor
Manel Palahí
 L’expresident
de la Cambra de
Comerç de Girona,
Antoni Hostench,
va ser, l’octubre de
2006, el primer a
rebre el nou trofeu
que distingeix els
guardonats amb el
premi Important,
elaborat amb ferro
i fusta. Abans hi
havia hagut dos
altres models.

ELS PREMIS IMPORTANT DISTINGEIXEN DES DE L’ANY 2002 ACTUACIONS
REMARCABLES D’INTERÈS GENERAL EN L’ÀMBIT DE LES COMARQUES GIRONINES
Entre gener de  i desembre de
,  persones, entitats,
associacions i col.lectius de les
comarques gironines van ser
guardonades amb el premi
Important, una distinció creada
per Diari de Girona per reconèixer
actuacions i iniciatives
especialment remarcables.
DDG GIRONA

La Unió Esportiva Figueres, que es
va convertir en el primer equip de
Segona B que jugava les semifinals de

la Copa del Rei, va rebre, el mes de gener de , el primer premi Important, un guardó creat per Diari de Girona per reconèixer persones i entitats
de les comarques gironines que hagin
excel.lit en la seva activitat i s’hagin distingit per fets remarcables d’interès general. Des de llavors i fins a finals de
 han estat un total de  persones
a títol individual, associacions, col.lectius i entitats les que han rebut la distinció –també s’han començat a lliurar
les corresponents a –, en un acte
al restaurant Maràngels de Sant Gre-
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Entre els guardonats hi ha
personatges molt famosos i
també persones gens conegudes

gori –amb una excepció, ben lògica
d’altra banda: els germans Joan, Josep
i Jordi Roca el van rebre al seu propi restaurant, El Celler de Can Roca–.
Entre els guardonats hi ha persones
molt conegudes i populars a les comarques gironines, com l’escriptor Javier

Cercas, el músic Lluís Llach o la cantant i actriu Nina, però també persones
i entitats poc conegudes però que
porten a terme una tasca molt remarcable: és el cas d’equips dedicats a la
medicina com el servei de neurologia
de l’Hospital Josep Trueta o l’Institut
Català del Medi Ambient; d’altres que
busquen la protecció del medi ambient, com la Iaeden, el Grup de Defensa del Ter o la Fundació Territori i
Paisatge de Caixa de Catalunya; alguns
dedicats a la protecció i promoció del
patrimoni, com el Museu dels Sants
d’Olot, el Museu del Joguet de Figueres, el Museu dels Jueus de Girona o
l’arqueòloga Aurora Martín; d’altres
que busquen la dinamització a través
de l’oci i la cultura, com els responsables de l’Exposició de Flors de Girona,
o la Fundació Prudenci Betrana; o els
que busquen la integració de persones
amb discapacitats, com Mifas o la Cooperativa la Fageda. També hi ha institucions imprescindibles, com la Creu
Roja o els Bombers, i una àmplia representació de les entitats esportives de
la demarcació.

