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Creu de Sant Jordi per Adriana
Casademont, Feliu Matamala,
Cristóbal Colón i Enric Frigola
El govern també ha distingit la Fundació Carl Faust de Blanes
la i la Fundació Carl Faust són les
personalitats i entitats de les comarques gironines que aquest any han
estat distingides amb la Creu de Sant
Jordi. El govern va acordar ahir dis-

T.B. / Girona

● L’empresària Adriana Casademont, el psicòleg i empresari Cristóbal Colón, el periodista Enric Frigola, l’activista cultural Feliu Matama-

LES CREUS GIRONINES

GIRONA

Obre el nou aparcament de Mifas
● Girona. L’aparcament gestionat per Mifas a la cruïlla de la carretera Barcelona amb Emili Grahit de Girona va obrir ahir les portes. El pàrquing té un centenar de places i ofereix la possibilitat que els usuaris
de Renfe hi deixin el cotxe tot el dia per 6 euros.
L’aparcament ha de pal·liar la pèrdua d’aparcament
al sector per les obres del TAV. / E. PICAS

LA BISBAL

L’Ajuntament destina 100.000 euros a la Fira
Antic Empordà, un 10% més que l’any passat

EMPRESÀRIA

Se li reconeix
la direcció i
l’impuls per
modernitzar
l’empresa
familiar càrnia
Casademont

FELIU MATAMALA
ACTIVISTA CULTURAL

Destaca per la
contribució a
la cultura
catalana a
través de la
llibreria Les
Voltes de
Girona

CRISTÓBAL
COLÓN

ENRIC FRIGOLA
PERIODISTA

PSICÒLEG I EMPRESARI

Reconeix la
feina que du a
terme a la
cooperativa
La Fageda
amb
discapacitats

Destaca per la
seva carrera
en el món de
la ràdio, en
què ha ocupat
diversos
càrrecs
directius

● La Bisbal. L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha

augmentat un 10% l’aportació pressupostària per a
l’organització de la VII Fira Antic Empordà, que comença demà i es tancarà el 13 d’abril. El govern municipal justifica l’aportació dels 100.000 euros com
un ajut a la dinamització de la Bisbal i del sector en
un període marcat per la crisi. L’organització preveu
que unes 12.000 persones visitaran la fira, en què
participaran 42 expositors que s’aplegaran al pavelló
firal. A més de peces de gran preu, aquest any la fira
també aposta per peces de menys valor econòmic, en
un intent d’iniciar en el col·leccionisme persones
que busquen peces antigues a un peu millor. / Ò.P.
PUBLICITAT

TOTS ELS GUARDONATS
 Isak

Andic: fundador
de Mango.
 Isabel Arqué:
pedagoga.
 Lluís Barraquer:
neuròleg.
 Jaume Canyameres:
economista i promotor
cultural.
 Myrtha/Beatriz
Casanova: filòloga i
empresària.
 Maria Assumpció
Català: matemàtica.
 Josep Colomer:
empresari i promotor
cultural.
 Josep-Manuel
Corrales: pèrit
mercantil.
 Joan Coscubiela:
dirigent sindical.
 Santiago Dexeus:
metge.
 Maria Teresa
Giménez: directora de
cant coral i pedagoga
musical.
 Juana Martín:
treballadora social.
 Ana María Matute:
escriptora.
 José María Murià:
historiador.
 Manuel Pousa:
sacerdot i activista.
 Josep Maria Pujol:
arquitecte tècnic i
empresari.
 Teresa Roca:
promotora cultural i

social.
Sabater:
farmacèutic.
 Neus Sanmartí:
doctora en Ciències
Químiques.
 Manuel de
Solà-Morales:
arquitecte.
 Josep Tarragó:
veterinari.
 Eliana Thibaut:
cuinera.
 Suk Man Yu: directiu.
 Antic Gremi de
Traginers d’Igualada.
 Caixa d’Estalvis de
Sabadell.
 Casino de Vic.
 Cos consular de
Barcelona.
 Esbart Manresà de
Dansaires.
 Fils et filles de
republicains espagnols
et enfants de l’exode.
 Fundació Ajuda i
Esperança.
 Fundació Alfonso
Comín.
 Fundació Catalana
Síndrome de Down.
 Fundació Joan Miró.
 Gremi de Flequers de
Barcelona.
 Museu Geològic
Seminari de Barcelona.
 Premi Iluro de
Monografia Històrica.
 Unió Esportiva Sant
Andreu.
 Joan
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ADRIANA
CASADEMONT

130758-963633G

L’objectiu del premi de la
Creu de Sant Jordi és distingir les persones i entitats que han destacat en la
defensa de la identitat de
Catalunya, principalment
en l’àmbit cívic i cultural.
En el cas d’Adriana Casademont, el govern destaca l’impuls modernitzador
que ha dut a terme al capdavant de l’empresa Casademont, fins a convertir-la
en una firma potent que
exporta a diferents continents. A Cristóbal Colón
se li vol reconèixer la feina
que realitza a la cooperativa de productes làctics La
Fageda, de Sant Pau, en la
qual dóna feina a persones
amb discapacitat psíquica
i trastorns mentals per millorar la seva qualitat de vida.
La dilatada dedicació al
món de la ràdio és el motiu
per distingir el periodista
empordanès Enric Frigola,
i també la defensa de la
música catalana, la indústria del sector i la seva presència als mitjans de comunicació. Feliu Matamala ha estat distingit per la
seva contribució a la llengua i a la cultura catalanes
a través de la llibreria Les
Voltes i per la seva contribució a la catalanització de
la vida gironina i a la consolidació de les llibertats.
Finalment, el govern ha
volgut distingir la Fundació Carles Faust, que és
l’entitat que d’acord amb
el llegat del seu fundador,
ha mantingut durant sis
dècades el Jardí Botànic
Marimurtra de Blanes. Es
destaca especialment el
desenvolupament per part
de la fundació d’un programa amb ambició de recerca científica i de conservació de la flora endèmica i amenaçada.
Entre el altres guardonats amb la Creu de Sant
Jordi d’aquest any hi ha
des d’un dels fundadors de
la firma de moda Mango,
Isak Andic; fins al metge
Santiago Dexeus; l’escriptora Ana María Matute;
l’arquitecte Manuel de Solà-Morales, o la Fundació
Miró.

tingir un total de 27 personalitats i 15
entitats que han destacat pels serveis
prestats a Catalunya en la defensa de
la seva identitat. L’acte d’entrega serà el dia 21 al Palau de la Generalitat.

