
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3200 – 8.8.2000 10267

DISPOSICION FINAU

Eth Departament d’Ensenhament adoptarà
es mesures corresponentes entath compliment
de çò que dispause aguest Decrèt.

Barcelona, 31 de junhsèga de 2000

JORDI PUJOL

President dera Generalitat de Catalonha

CARME-LAURA GIL I MIRÓ

Conselhèra d’Ensenhament

(00.202.056)

*

DEPARTAMENT
DE CULTURA

DECRET
272/2000, de 26 de juny, de concessió de la Creu
de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya va ser creada pel Decret 457/1981, de
18 de desembre, amb la finalitat de distingir les
persones naturals o jurídiques que pels seus mè-
rits hagin prestat serveis destacats a Catalunya
en la defensa de la seva identitat o, més gene-
ralment, en el pla cívic i cultural.

A proposta del conseller de Cultura i d’acord
amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Atorgar la Creu de Sant Jordi de la Genera-

litat de Catalunya a les persones següents:

Sr. Enric Aguadé i Sans
Metge i excursionista. Pel fet de ser un refe-

rent en el món de l’excursionisme i en l’especi-
alitat del senderisme a les comarques del sud i
a tot Catalunya. La seva tasca cultural en aquest
camp —a través de la publicació de diversos lli-
bres i articles i l’edició i actualització de diver-
sos mapes de muntanya— és molt rellevant, de
la mateixa manera que destaca la seva trajectòria
com a directiu i el fet de promoure, mitjançant
les seves dedicacions, l’altruisme solidari.

Sr. Jordi Alumà Masvidal
Pintor. Per la qualitat de la seva obra, d’un

estil figuratiu molt singular, que és present a
diverses pinacoteques del nostre país i de l’ex-
terior i a moltes col·leccions privades d’Europa,
Nord-Amèrica i el Japó. I també com a autor
dels plafons per al saló de l’Arxiu de Comptes
del Palau de la Generalitat i, especialment,
per la seva dedicació a la temàtica de l’esport i
l’olimpisme, que ha estat molt reconeguda.

Sr. Joan Becat
Geògraf. Per la seva trajectòria com a profes-

sor de geografia a la Universitat de Perpinyà, on
ha estat director del Centre de Recerques i d’Es-
tudis Catalans, tot impulsant la nostra llengua
i cultura. I també com a autor d’un Atlas de
Catalunya-Nord (1977) i col·laborador a l’Atlas
d’Andorra (1981), a més d’haver publicat arti-
cles sobre les activitats econòmiques de la Ca-
talunya del Nord o sobre la muntanya a nom-
broses revistes franceses i nord-catalanes.

Sr. Jaume Casajoana i Roca
Advocat. En reconeixement a la seva desta-

cada tasca en defensa dels drets nacionals de
Catalunya durant la dictadura franquista. Com
a membre del Comitè Executiu de Convergència
Democràtica des del seu acte fundacional —va
ser un dels signants de l’escriptura de constitució
de Convergència— ha contribuït al redreçament
de les llibertats públiques, i és rellevant la seva
aportació en l’impuls inicial de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió.

Sra. Maria Dolors Coll i Vendrell
Carillonista. Per la seva tan destacada trajec-

tòria en la interpretació del singular instrument
del carilló, del qual és pionera al nostre país,
havent contribuït, a més, a modernitzar-lo. I
també, molt especialment, per l’impuls que va
donar per tal que s’instal·lés al Palau de la Ge-
neralitat un nou carilló de concert, que va ser

inaugurat el 1976 i que n’ha permès la consoli-
dació d’una temporada estable i d’un prestigi-
ós festival internacional.

Sr. Agustí Contijoch i Mestres
Empresari. Per la teva destacada tasca en el

sector químic, com a soci cofundador d’empreses
i degà del Col·legi de Químics de Catalunya,
entre altres càrrecs representatius. I també com
a reconeixement a la seva trajectòria en les or-
ganitzacions patronals, havent estat president
de la PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Ca-
talunya) i, actualment, president d’honor de
PIMEC-SEFES. La seva sensibilitat nacionalista
també l’ha exercit com a president de la Funda-
ció Congrés Cultura Catalana.

Sr. Joan Corominas i Vila
Directiu de banca i empresari. Per la seva

prestigiosa trajectòria com a president, durant
tretze anys, del consell d’administració del Banc
Sabadell, a més d’haver exercit altres càrrecs re-
presentatius en l’àmbit econòmic de la ciutat
vallesana, com el de president de la Cambra de
Comerç i Indústria de Sabadell, conseller gene-
ral de la Caixa d’Estalvis, conseller fundador de
la Mútua d’Assegurances i, actualment, presi-
dent de la Fundació Banc Sabadell. El 1996 va
ser distingit per la Generalitat de Catalunya amb
el Premi a la Internacionalització de l’Economia.

Sr. Lluís Duran i Barrionuevo
Metge. Per la seva trajectòria com a especi-

alista en radiodiagnòstic, amb un reconegut
prestigi en aquest camp. I també pel seu espe-
rit d’iniciativa a l’hora de millorar l’assistència
sanitària a la ciutat de Sabadell, concretat en el
gran impuls que va donar a la creació del Con-
sorci Hospitalari del Parc Taulí, a més de la seva
dedicació a diverses entitats d’àmbit local i tam-
bé universitari.

Sr. Manuel Esqué i Montseny
Sacerdot claretià. En reconeixement a una

fecunda dedicació espiritual, que l’ha dut a crear
l’Obra Cultural Mariana i la Fundació Pare
Esqué, que hi és vinculada, per tal de difondre
els valors de l’humanisme cristià a través de la
pastoral. Els tres volums que apleguen les seves
Obres Completes donen també constància d’un
testimoniatge de gran vàlua, reflectit igualment
en la seva producció poètica.

Sr. Miquel Esquirol i Clavero
Perit, professor i intendent mercantil. Per la

seva destacada trajectòria en el desenvolupa-
ment de la societat civil catalana i barcelonina
prenent part activa en diverses entitats, campa-
nyes cíviques i nombrosos actes culturals, i tam-
bé per la seva tasca en defensa dels drets polí-
tics de Catalunya com a membre del primer
Executiu Nacional de Convergència.

Sr. Armand de Fluvià i Escorsa
Genealogista i heraldista. Pel merescut pres-

tigi que ha adquirit en aquests àmbits, tant a
Catalunya com a l’exterior, havent publicat,
entre molts altres treballs, un Diccionari general
d’heràldica. I, particularment, com a especialista
en les nostres genealogies i en les dinasties com-
tals dels Països Catalans. En reconeixement
també de la seva lluita pionera en defensa de la
llibertat i dels drets d’homes i dones davant de
la llei i la societat, sigui quina sigui la seva con-
dició o origen.

Dins la seva dilatada trajectòria, cal destacar
la pertinença a l’Institut Internacional de Ge-
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nealogia i Heràldica i a l’Académie Interna-
tionale d’Héraldique, a més de ser fundador i
president de la Societat Catalana de Genealo-
gia, Heràldica, Sigil·lografia i Vexil·lologia i, des
del 1991, assessor d’heràldica i genealogia de
Catalunya. Ha estat fundador i primer president
de l’Institut Lambda.

Sr. Joan Gaspart Bonet
Empresari. En reconeixement a uns mèrits

molt rellevants com a impulsor històric de l’ho-
teleria de qualitat a Catalunya, generant aquesta
mena d’oferta als diferents sectors turístics del
nostre país, tant a Barcelona com a la Costa
Brava, la Costa Daurada o el Pirineu. Tot con-
servant el caràcter d’empresa familiar, el seu
esperit empresarial —internacionalment reco-
negut— ha fet estendre el grup HUSA, del qual
és president d’honor, arreu de l’Estat.

Sr. Pere Gol i Teixidor
Promotor esportiu. En reconeixement a tota

una vida dedicada a la promoció de l’esport
escolar, especialment del bàsquet, des d’una
concepció de l’esport com a factor de civisme i
de convivència. La tasca incessant que ha me-
nat a Badalona, la seva ciutat, ha influït d’una
manera decisiva en el reconeixement interna-
cional del Joventut i, per tant, en el prestigi del
bàsquet i de l’esport català en el seu conjunt.

Sr. Víctor Grífols i Lucas
Investigador i empresari farmacèutic. Per

haver contribuït a situar a primera línia mundial
la indústria farmacèutica hospitalària de Ca-
talunya. De la seva tan rellevant trajectòria, cal
destacar que va ser el primer investigador eu-
ropeu a liofilitzar plasma humà, a més d’in-
troduir, el 1951, la tècnica de la plasmafèresi, que
és un sistema utilitzat als bancs de sang d’arreu
del món. L’expansió del seu grup d’empreses a
l’àmbit iberoamericà i l’obertura de noves fili-
als a Europa són els resultats naturals d’una gran
exigència de qualitat.

Sr. Jordi Herralde Grau
Editor. Per la prestigiosa singladura que ha

dut a terme al front de l’Editorial Anagrama, re-
novant la nostra sensibilitat a través de la intro-
ducció a l’Estat espanyol de molts dels princi-
pals autors europeus i americans contemporanis,
en acuradíssimes traduccions. Aquesta aportació
de primer ordre a la modernitat, reconeguda
també en l’àmbit europeu, comprèn igualment
la difusió en castellà d’alguns dels autors cata-
lans més emblemàtics.

Sr. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
Jurista i polític. Per la rellevància de la seva

aportació a la vida democràtica espanyola —va
ser un dels set membres que integraven la po-
nència redactora de la Constitució— i pel pres-
tigi de la seva trajectòria com a estudiós del dret
constitucional i les relacions exteriors. I també,
molt especialment, per la seva tan destacada
contribució a difondre, des de Madrid, una idea
plurinacional d’Espanya que s’adiu prou bé amb
la realitat diversa de l’Estat.

Sr. Avel·lí Ibàñez i Sensarrich
Promotor cultural. En reconeixement a la

seva destacada tasca com a impulsor, durant
vint-i-cinc anys, de les Festes Populars de Cul-
tura Pompeu Fabra, del secretariat permanent
de les quals va ser membre. El seu patriotisme
i el seu caràcter dialogant, units a una gran ca-
pacitat organitzativa, van ser factors decisius en

l’èxit d’una manifestació itinerant per totes les
terres de parla catalana que va contribuir notò-
riament al nostre redreçament nacional.

Sr. Josep Maria Jarque i Jutglar
Directiu de serveis socials. Per la seva desta-

cada activitat en el camp de l’educació especi-
al i la integració social dels disminuïts psíquics,
la qual cosa l’ha dut a exercir diversos càrrecs
i a impulsar destacades iniciatives dins aques-
tes especialitats i, fins i tot, a col·laborar com a
expert a les Nacions Unides. També és remar-
cable la seva col·laboració amb l’Administració
catalana, tant en matèria d’educació especial
com de gestió de programes educatius.

Sra. Anna Lizarán Merlos
Actriu teatral. Per la seva trajectòria de pri-

mer ordre en el món del teatre català contem-
porani, del qual és una de les figures més pres-
tigioses en el camp de la interpretació, tot i que
també ha treballat en l’àmbit de la direcció es-
cènica i, d’una manera puntual, en el cinema.
Vinculada històricament al Teatre Lliure -en va
ser cofundadora, i també del grup Els Comedi-
ants— ha actuat també amb altres companyies
i ha vist reconegut amb prestigiosos premis el
seu domini de l’escena i la seva gran profes-
sionalitat.

Sra. Núria Llimona Raymat
Pintora. Membre d’una il·lustre nissaga artís-

tica. En reconeixement a la qualitat de la seva
obra, que destaca en el conreu de la natura
morta, la figura i, especialment, el paisatge, dins
un estil naïf constructiu i postimpressionista. La
seva manera d’interpretar la realitat denota una
inequívoca substància poètica, assolida mitjan-
çant l’ús d’uns colors no gens vacil·lants sinó
rotundament categòrics.

Sr. Lluís Llongueras Batlle
Perruquer, estilista i escultor. En reconeixe-

ment als seus cinquanta anys d’activitat, durant
els quals ha contribuït a la formació de nous pro-
fessionals de la perruqueria, s’ha consolidat com
a gran creatiu de la imatge personal i ha projectat
el nostre país a l’exterior. I també per la seva
trajectòria en el món de l’art, sobretot com a
autor d’unes escultures presidides per un figu-
rativisme femení estructurat.

Sra. Esperança Martí i Salís
Directiva en l’àmbit sanitari. Per la seva tan

destacada contribució a la gestió de la sanitat a
Catalunya i a l’increment del seu nivell de qua-
litat, havent ocupat, entre molts altres càrrecs,
el de directora general de la Fundació Puigvert
i presidenta de la Unió Catalana d’Hospitals. A
banda de la seva activitat docent, també ha col·-
laborat amb l’Administració per tal de conso-
lidar el model sanitari català.

Sra. Carme Mateu Quintana
Promotora cultural. En reconeixement a la

seva destacada tasca com a presidenta de l’As-
sociació Cultural Castell de Peralada, entitat que
organitza cada any el prestigiós Festival Inter-
nacional de Música. En aquest marc —i més
enllà d’altres dedicacions rellevants en l’àmbit
musical—, cal valorar especialment el seu interès
per la programació d’intèrprets del nostre país
i d’òperes d’autors catalans.

Sr. Simeó Miquel i Peguera
Advocat. Per la seva destacada trajectòria

catalanista i d’oposició al franquisme, com a

defensor de presos polítics i un dels fundadors
i president de la delegació a Lleida d’Òmnium
Cultural. Per la seva aportació al desenvolupa-
ment de la democràcia i de les seves institucions,
i també per la tasca duta a terme com a primer
president del Consell Social de la Universitat de
Lleida, a més de ser autor de llibres de temàti-
ca política i col·laborador en premsa i ràdio.

Sr. Jordi Mir i Parache
Filòleg, professor de català i excursionista. En

reconeixement a una sostinguda trajectòria pa-
triòtica, que l’ha fet prendre part molt activa en
diverses iniciatives de resistència cultural i de re-
dreçament nacional. Especialista i singular co-
neixedor de l’obra de Pompeu Fabra, també ha
destacat en tasques d’assessorament lingüístic
—i, especialment, dels més prestigiosos locutors
radiofònics del nostre país—, de difusió de l’ex-
cursionisme i de suport a les més diverses ma-
nifestacions del fet català.

Sra. Silvestra Moreno i García
Directiva de serveis socials. Per la seva tas-

ca exemplar d’atenció als discapacitats, havent
esdevingut presidenta de la Federació Catala-
na d’Associacions de Familiars de Malalts Men-
tals i de la Confederació espanyola en aquest
àmbit. Des d’aquestes organitzacions, cal valorar
especialment el suport i assessorament que es
presta a les famílies afectades per tal que puguin
suportar millor la seva situació.

Sr. Manuel Mundó i Marcet
Historiador i paleògraf, que signa habitual-

ment amb el nom d’Anscari M. Mundó. Per la
gran qualitat de la seva obra, que inclou més
de cent cinquanta treballs d’investigació his-
toricoliterària, crítica textual, paleografia i co-
dicologia. Entre aquesta producció erudita,
destaquen la classificació i datació dels Codicem
Regularum llatins, l’edició del text jurídic català
més antic, una tesi sobre els primers documents
en pergamí de la Península Ibèrica i diversos
treballs que tracten de l’abat Oliba i la seva
època.

Sr. Joaquim Muntañola i Puig
Dibuixant i escriptor humorístic. En reconei-

xement a una prestigiosa trajectòria iniciada
durant el període republicà a Esquitx, amb el
pseudònim de Kim, i continuada a El Patufet,
El Be Negre, Xut! i TBO. Durant la postguer-
ra, va ampliar la seva activitat a la realització de
pel·lícules de dibuixos animats i va entrar en el
camp publicitari, a més d’impulsar noves publi-
cacions i de col·laborar a la premsa diària. També
destaquen els seus grans èxits populars en el
camp del teatre, amb obres com En Baldiri de
la costa, portada al cinema.

Sr. Josep Antoni Oriol Novellas
Directiu en el camp de l’educació especial. Per

l’exemple tan positiu que representa la seva tra-
jectòria d’atenció als deficients psíquics i de
suport als seus familiars. Aquesta tasca s’ha
concretat, entre d’altres iniciatives, en la funda-
ció de les escoles Anna Grau i Mas Albornà i,
particularment, des de l’associació Aspanias, a
més del seu gran impuls a la coordinació de les
associacions de pares de deficients psíquics a
Catalunya.

Sr. Josep Oriol Panyella i Cortès
Promotor cultural. Per la seva valuosa con-

tribució a l’èxit sostingut, durant un quart de
segle, de les Festes Populars de Cultura Pompeu
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Fabra, de les quals va ser un dels impulsors més
destacats. Homes del seu tremp, forjat des del
patriotisme i sobre la base de l’eficàcia, van fer
possible que una manifestació itinerant per tot
el nostre domini lingüístic constituís una mani-
festació ben positiva del fet nacional català i de
la seva voluntat de pervivència.

Sra. Carme Riera i Guilera
Escriptora, destacada representant de la ge-

neració literària dels anys 70. Pel fet de ser una
de les veus més sòlides i prestigioses de la nar-
rativa catalana contemporània, tant pel que fa
als seus llibres de relats com a les novel·les, en
les quals assoleix la plenitud literària. El poder
suggeridor és la clau de la seva obra —que també
comprèn estudis i assaigs—, a partir del miste-
ri que precedeix a la descoberta de la paraula.

Sr. Lluís Roca-Sastre i Muncunill
Jurista. Pel seu reconegut prestigi en el camp

del dret, exercit des del notariat, i que compta,
a més, amb una àmplia obra escrita. Vicepre-
sident de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legis-
lació de Catalunya, ha estat degà del Col·legi
Oficial de Notaris de Catalunya i ponent en el
II Congrés Jurídic Català i en diversos congres-
sos internacionals del Notariat Llatí, a més de
membre del Consell Consultiu de la Generali-
tat.

Sr. Josep Ruaix i Vinyet
Gramàtic i sacerdot. Per la seva tasca inces-

sant de divulgació i ensenyament de la llengua
catalana, duta a terme des de Moià però amb
irradiació a tot el domini lingüístic. L’extraor-
dinària difusió dels seus manuals, de la gran
majoria dels quals és autor i editor, ha contribuït
a prestigiar una producció vertebrada per tres
eixos: voluntat pedagògica, fabrisme i moderni-
tat. La seva obra, progressivament dedicada a
abordar qüestions gramaticals més complexes,
compta també amb el volum Cants per a la litúr-
gia, elaborat conjuntament amb Valentí Mi-
serachs.

Sr. Jordi Sabater Pi
Etòleg. Pel fet d’haver estat l’introductor a

Catalunya i a tot l’Estat d’aquesta branca de la
biologia que estudia el comportament dels ani-
mals i particularment, en el seu cas, l’estudi dels
grans primats africans (goril·la i ximpanzé), que
ha compaginat amb treballs sobre altres espè-
cies i amb nombroses expedicions científiques.
I també en reconeixement a la seva decisiva
intervenció per a portar al zoo de Barcelona el
tan popular goril·la albí conegut com a Floquet
de Neu.

Sr. Josep Maria Solà-Solé
Semitista. Per l’interès dels seus treballs com

a especialista en epigrafia semítica antiga, ha-
vent estudiat inscripcions fenício-púniques del
sud de la Península Ibèrica i d’Eivissa. I es-
pecialment, també, per la seva tasca de projecció
de la llengua i la cultura catalanes a l’exterior,
singularment a Nord-Amèrica, editant, entre
d’altres iniciatives, el Butlletí de la Fundació
Paulí Bellet. Ha estat professor a la universitat
catòlica de Washington i actualment n’és pro-
fessor emèrit.

Sr. Marc Taxonera i Comas
Monjo benedictí. Des del monestir de Mont-

serrat, on ha dirigit la biblioteca i l’arxiu, ha dut
a terme una fecunda tasca de col·laboració amb
el món de la cultura i amb la promoció i defensa

dels drets humans. Cal destacar, particularment,
la seva vinculació, com a fundador i directiu,
amb l’Associació d’Arxivers de Catalunya, amb
el Centre d’Estudis Catalans de la Sorbona, a
París, i amb el Centre Unesco de Catalunya,
entre d’altres activitats.

Sr. Víctor Torres i Perenya
Polític. En reconeixement a la seva dilatada

trajectòria com a destacat militant i dirigent, des
de l’any 1931, d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya. La seva valuosa actuació des de l’exili
va comportar, entre d’altres activitats, que es-
devingués secretari general de la Presidència de
la Generalitat amb el president Josep Irla. Di-
putat al Parlament de Catalunya entre 1980 i
1984 i senador a Madrid, la seva fidelitat perma-
nent a la causa catalana constitueix un alt exem-
ple per a tothom.

Sr. Ramon Trias i Rubiès
Doctor en medicina i cirurgia. Pel fet de ser

un dels màxims exponents —a partir d’una des-
tacada tradició familiar— de la professió mèdica
al nostre país, havent contribuït a la seva moder-
nització i a reforçar-ne el sentit de catalanitat des
de la presidència del Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona i del Consell de Col·legis de Met-
ges de Catalunya. Al capdavant d’aquest orga-
nisme, va procurar que els col·legis catalans
accentuessin la seva identitat respecte dels or-
ganismes d’àmbit estatal.

Sr. Curt Wittlin
Catalanòfil i romanista, d’origen suís. Pel seu

reconegut prestigi com a especialista en l’edició
de traduccions medievals a Europa, particular-
ment als Països Catalans, i de textos clàssics,
sobretot d’autors com Ciceró o Sant Agustí. Cal
destacar la seva tasca com a coeditor del Llibre
de les dones i del Dotzè llibre del crestià, de
Francesc Eiximenis, i s’han de remarcar també
el seu Repertori d’expressions multinominals i
de grups de sinònims en traduccions catalanes
antigues i De la traducció literal al català. Ha estat
president de la North American Catalan Society.

Sra. Marie Claire Zimmermann
Catalanòfila i filòloga. Pel seu reconegut pres-

tigi com a especialista en la poesia d’Ausiàs
March. La seva tesi sobre aquest autor (1984)
va marcar època en els estudis d’hispanística de
França i en els de catalanística. També cal es-
mentar els seus treballs sobre Salvador Espriu
o Pere Gimferrer, a banda de remarcar l’eficà-
cia de la seva tasca com a catedràtica de llengua
i literatura catalanes a la Sorbona de París i di-
rectora del Centre d’Estudis Catalans vinculat
a aquesta universitat.

Article 2
Atorgar la Creu de Sant Jordi de la Genera-

litat de Catalunya, en forma de placa, a les en-
titats següents:

Associació d’Amics de Sant Pere de Ponts
Associació cultural i cívica que s’ha ocupat,

des de l’any 1975, de la restauració i conserva-
ció de l’església de Sant Pere, de Ponts, un edifici
romànic de tipus llombard situat al terme de
Ponts (Noguera), a la zona del Segre Mitjà. Des
de la seva destrucció el 1839, aquest temple es
trobava en un estat de gran abandonament. En
reconeixement al gran treball de restauració que
hi ha esmerçat aquesta entitat des del 1976, a
més de l’organització de la tradicional trobada

de cada any mitjançant la qual es contribueix a
la dinamització d’una contrada on, als atractius
indubtables del seu patrimoni natural, es con-
juminen la riquesa arquitectònica i la importàn-
cia històrica.

Companyia de Maria-Lestonnac
Institució pedagògica que ofereix un projecte

d’educació integral inspirant-se en els principis
de l’humanisme cristià. D’origen francès, té
presència a Barcelona des de l’any 1650 i, per
tant, commemora actualment el seu 350è ani-
versari. Com a contribució a aquest esdeveni-
ment, i també pel fet que aquesta institució, a
més de la seva qualitat educativa, ha tingut his-
tòricament un paper destacat en la promoció del
nivell cultural i social de la dona, i per això col·-
labora amb un seguit d’entitats que treballen en
aquest camp. Escampada la Companyia per
quatre continents, Barcelona i tot Catalunya han
rebut el benefici de l’educació de moltes gene-
racions a través del Col·legi, Institut Tècnic i
Col·legi Major Universitari Lestonnac.

Diari de Vilanova
Fundat l’any 1850, és un dels pioners de la

premsa a Catalunya i també en l’àmbit estatal,
i el més antic dels que es publiquen actualment.
Com a contribució a la commemoració del seu
150è aniversari, dilatada trajectòria deguda
sobretot a la tradicional independència de la
publicació. Ja l’any 1957, en ple franquisme, va
publicar un escrit en català que li va causar pro-
blemes amb les autoritats de l’època, i el 1976
va renovar el nom de la seva capçalera, que des
d’aleshores és Diari de Vilanova. Actualment,
la seva difusió arriba en català al 92% dels vi-
lanovins, la qual cosa indica una gran influèn-
cia social i converteix el periòdic en un referent
de Vilanova i la Geltrú, de la comarca del Garraf
i del conjunt de la premsa comarcal.

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial
de Barcelona

Institució que va iniciar la seva activitat l’any
1851 i que, per tant, és a punt de commemorar
el seu 150è aniversari. En reconeixement a la
seva qualitat educativa i també pel fet que és
l’única escola de tot l’Estat en la seva especia-
litat que ha funcionat ininterrompudament du-
rant tot aquest període, havent format més de
12.000 enginyers. Actualment imparteix titula-
cions en enginyeria industrial, enginyeria quí-
mica, enginyeria de materials i enginyeria en
organització industrial, a més d’un màster en
prevenció de riscos laborals i un altre de disseny
i creació de producte.

Federació Catalana de Futbol
Fundada el 1900, és la més antiga de les fe-

deracions esportives de Catalunya i de tot l’Es-
tat, i també la que té més practicants en l’àm-
bit del futbol espanyol. Com a contribució a la
commemoració del seu centenari i també com
a reconeixement al seu gran potencial, que en
l’actualitat depassa les 100.000 llicències, amb
més de 1.600 clubs i un nombre superior als 5.500
equips de futbol, la qual cosa representa un
moviment de més de 2.500 partits setmanals. Cal
remarcar, especialment, el fet que la Federació
és la promotora de la Selecció Catalana de Fut-
bol, amb més d’un centenar de partits disputats,
dels quals més de la meitat són victòries.

Federació de Cors de Clavé
Organització que representa actualment el
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conjunt de societats corals fundades per Josep
Anselm Clavé al segle XIX, per tal d’elevar la
cultura dels obrers i de les classes populars mit-
jançant la música i el cant. Per haver mantin-
gut ben viu aquest esperit fins als nostres dies,
d’acord amb el lema fundacional “Progrés, Vir-
tut, Amor”. I també com a contribució a la tan
reeixida celebració recent de l’Any Clavé, com-
memoració conjunta dels 150 anys de cant co-
ral a Catalunya, del 175è aniversari del naixe-
ment de Clavé i del 125è aniversari de la seva
mort, amb una magnífica cloenda al Palau Sant
Jordi.

Honorable Col·legi de Cerers
Associació fundada a Barcelona l’any 1498,

i que, per tant, el 1998 va commemorar el seu
5è centenari. La tradició dels candelers de cera
o cerers a Catalunya és documentada des de co-
mençaments del segle XIV, encara que ja hi era,
probablement, abans del XIII. Pel fet que, des
del 1992, una nova generació de cerers, sentint-
se hereus de segles d’història, van adaptar els
antics estatuts a l’època actual, dignificant així
encara més un col·lectiu més aviat poc nombrós,
però caracteritzat pel seu esperit de servei a la
comunitat mitjançant una gran dedicació i la
qualitat dels seus productes.

Moviment Rialles de Catalunya
Delegació funcional d’Òmnium Cultural ins-

tituïda l’any 1980, tot i que, com a moviment,
havia nascut el 1972 a la delegació d’Òmnium
de Terrassa. Engloba els grups que, sota el nom
de Rialles, han dut a terme, al llarg d’anys, una
tasca molt eficaç i reconeguda a diverses pobla-
cions del país. D’aquesta manera, s’ofereixen
espectacles en català de diversa mena per a nois
i noies, i també s’ha treballat d’una manera
notòria en el camp del doblatge de pel·lícules de
cinema infantil al català, mitjançant l’Associa-
ció Cavall Fort-Drac Màgic-Rialles. En reconei-
xement a una proposta en la qual l’educació
d’infants i joves constitueix una pràctica de cre-
ativitat i participació, i també de reequilibri ter-
ritorial, normalització lingüística i renovació
pedagògica.

Ràdio Associació de Catalunya, Societat Coo-
perativa Catalana Limitada

Entitat que inicialment era una emissora ra-
diofònica, fundada a Barcelona l’any 1929. Du-
rant el període de la Generalitat republicana, va
assolir una gran popularitat, i el 1935 va promou-
re la publicació del diari L’Instant. En reconei-
xement a una dilatada trajectòria, posada sem-
pre al servei de Catalunya, que avui, sota la
fórmula de societat cooperativa, continua con-
tribuint al nostre ambient cultural amb la con-
vocatòria del Premi Eduard Rifà, de guions
radiofònics en llengua catalana, i el Memorial
Ignasi Ponti, entre d’altres iniciatives.

Ràdio Barcelona
Emissora radiofònica degana a Catalunya i

a tot l’Estat, la qual cosa va permetre comme-
morar recentment els primers 75 anys de ràdio
entre nosaltres. En reconeixement a aquest
paper històric tan singular i també pel fet que
és un mitjà plenament lligat a la memòria sen-
timental de molts catalans, amb programes i
personatges populars i amb l’inici o la consoli-
dació, a les seves ones, de destacades figures del
nostre panorama radiofònic i mediàtic, a més
d’haver estat la impulsora dels prestigiosos pre-
mis Ondas. Cal destacar la reintroducció de la

llengua catalana a la seva programació ja als anys
50, i l’èxit, a partir del 1963, del programa en
català Radioscope, conduït per Salvador Es-
camilla.

Reial Club Deportiu Espanyol
Entitat fundada l’any 1900 que ara ha com-

memorat el seu centenari, és un dels clubs his-
tòrics i més prestigiosos del futbol a Catalunya.
Pel seu destacat paper en el món futbolístic i en
el conjunt de l’esport català, amb un palmarès
que l’acredita com a nou vegades campió de
Catalunya i en dues ocasions de la Copa del Rei.
El més gran reconeixement internacional el va
obtenir el 1988, com a subcampió de la Copa de
la UEFA. En la seva llarga història, al primer
equip d’aquesta entitat, que es defineix com un
club català de futbol, hi han jugat figures de gran
renom, contribuint així d’una manera rellevant
a l’espectacle de la Primera Divisió futbolísti-
ca des de la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 26 de juny de 2000

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JORDI VILAJOANA I ROVIRA

Conseller de Cultura
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DEPARTAMENT
DE SANITAT
I SEGURETAT SOCIAL

DECRET
260/2000, de 31 de juliol, pel qual es despleguen
l’estructura i l’organització centrals de l’ens públic
Servei Català de la Salut.

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació
sanitària de Catalunya, modificada parcialment
per la Llei 11/1995, de 29 de setembre, va cre-
ar el Servei Català de la Salut com a ens públic
de caràcter institucional.

Posteriorment, mitjançant el Decret 131/1994,
de 30 de maig (DOGC núm. 1907, de 10.6.1994),
se’n van desplegar l’estructura i l’organització
centrals.

Des de la creació del Servei Català de la Sa-
lut ençà, s’han produït tot un seguit de canvis
en l’entorn de la prestació sanitària de cober-
tura pública com ara la progressiva universa-
lització de l’assistència sanitària a tots els ciu-
tadans i el canvi en el sistema de finançament
dels serveis sanitaris públics, que ha compor-
tat la supressió del provinent dels recursos del
sistema de Seguretat Social. Al mateix temps,
s’ha avançat en el desenvolupament i imple-
mentació de noves fórmules de gestió dels ser-
veis sanitaris que, tot i mantenir el caràcter
públic de la prestació, han coadjuvat a una
eficàcia i una eficiència més grans dels serveis
oferts al ciutadà.

Aquesta evolució del sistema fa aconsellable
modificar l’estructura del Servei Català de la
Salut per tal de reforçar el seu paper com a en-
titat encarregada d’assegurar i garantir les pres-
tacions del sistema sanitari públic als ciutadans.

En conseqüència, d’acord amb el que preve-
uen l’article 9.b) i la disposició final 3 de la Llei
15/1990, de 9 de juliol, abans esmentada, d’acord
amb el dictamen de la Comissió Jurídica Asses-
sora, a proposta del conseller de Sanitat i Segu-
retat Social i amb la deliberació prèvia del Go-
vern,

DECRETO:

Article 1
D’acord amb l’article 12 de la Llei 15/1990, de

9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya,
el Servei Català de la Salut s’estructura en el
òrgans centrals següents:

1.1 De direcció i gestió:
a) El Consell de Direcció.
b) El director.
c) Els òrgans o organismes i els serveis i uni-

tats establerts reglamentàriament.
1.2 De participació:
El Consell Català de la Salut.

Article 2
El Consell de Direcció, òrgan superior de

govern i direcció del Servei Català de la Salut,
té la composició, les funcions i el règim de fun-
cionament que li atribueixen els articles 13, 14,
15 i 64 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol.

Article 3
La naturalesa i les funcions de la Direcció del

Servei Català de la Salut són les que li atribu-
eixen els articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9
de juliol.


