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El Círcol de Reus rep la Creu de
Sant Jordi
Les distincions lliurades aquest dilluns reivindiquen una Catalunya "acollidora,
diversa, plurilingüe i mestissa"

El vicepresident Puigneró, el president Aragonès, Terradellas i la consellera Garriga | Cedida

El lliurament de les Creus de Sant Jordi 2022 ha reivindicat Catalunya "com a terra d'acollida,
diversa, plurilingüe i mestissa", després del debat suscitat per l'atorgament del guardó a
personalitats com el grup Estopa. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, afirma que
només hi pot veure la polèmica qui no entengui com és ?la Catalunya d'avui i de demà?.
El president aplaudeix que el país consolidi ?tot allò que cohesiona i que reflexa la pluralitat i
diversitat? del país. Quant a les entitats, l'Associació Colla de Castellers els Bordegassos de
Vilanova pel 50è aniversari, l'Associació El Círcol de Reus; l'Associació pels Drets Sexuals i
Reproductius; l'Associació Societat Cultural i Esportiva La Lira; el Teatre Joventut de la Faràndula
pels 75 anys d'història; i l'Orfeó Vigatà amb motiu dels 120 anys de trajectòria.
La presidenta del col·lectiu reusenc, Patrícia Terradellas, ha recollit el guardó. L'han acompanyada
l'alcalde, Carles Pellicer; la vicealcaldessa, Noemí Llauradó; i la regidora i delegada del Govern,
Teresa Pallarès.
Una altra de les guardonades, l'activista social Fàtima Ahmed, ha volgut fer valer l'estima de
Catalunya per la seva propia diversitat i la ?lluita incansable? del teixit social per transformar
barris i ciutats amb l'objectiu d'erradicar ?discriminacions?. Ahmed ha agraït el reconeixement de
la paritat i la diversitat territorial en els guardons d'aquest 2022 i reclama per al futur el
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reconeixement de les ?diversitats en majúscules?.
?El país el fem entre tots, cadascú des del seu àmbit i el seu territori?, ha exclamat la titular de
Cultura, Natàlia Garriga. La consellera s'ha referit als guardonats com a exemples als que ?cal
seguir? perquè fan més gran la societat catalana. Una reivindicació constant de la diversitat i
pluralitat que ha tingut el seu colofó en el discurs de clausura del president, Pere Aragonès.
Laia Palau, Hipra o l'Elèctrica Dharma
A més dels Estopa o Fàtima Ahmed, el lliurament de les Creus de Sant Jordi 2022 ha reconegut
la tasca d'una vintena de personalitats i una desena d'entitats, entre els que destaquen noms
com l'actriu Carme Elias, el pallasso Tortell Poltrona, l'esportista Laia Palau, la companyia
Elèctrica Dharma o la Fundació Gran Teatre del Liceu.
Entre les personalitats distingides també hi ha la professora de llengua catalana Maria Carme
Cardó; l'artista Mari Chordà; el productor discogràfic i impulsor de Picap Joan Carles Doval; la
professora i intèrpret Rosa Maria Duran; l'escriptor Josep Espunyes; la física María del Carmen
Llasat; el pintor muralista Josep Minguell; la professora, política i activista Maria Olivares; el
pagès Lluís Parés; l'enginyer Jordi Puig; el sociolingüista Miquel Strubell; el fotògraf japonès afincat
a Catalunya Hisao Suzuki; el físic Lluís Torner; l'economista Carme Trilla; la pastora Marina
Vilalta; i l'artista plàstic Andreu Vilasís i Fernàndez-Capalleja.
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