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ÒSCAR MIRÓN

Exposicions. Gravats de Picasso, Dalí, Miró
i Chillida al Museu d’Art Jaume Morera
Música. El grup Amics de les Arts, al festival
In-Somni, aquest divendres a Lleida

GUARDONS TREBALL

Medalla Macià per a un heroi d’Horta
El bomber supervivent Josep Pallàs, un dels lleidatans que rebran el premi al treball || Julio Sorigué,
Ramon Condal, Josefa Sanvisén i Joan-Ramon González, altres reconeguts
AGÈNCIES/R.B.

❘ LLEIDA ❘ “Molta il·lusió.” És el que
manifestaven ahir l’arqueòleg
Joan-Ramon González i l’empresari Julio Sorigué després de
fer-se públic que el Govern els
havia concedit la Medalla Francesc Macià al treball. No eren els
únics lleidatans distingits: n’hi
havia tres més. Un, amb connotacions especialment emotives.
Es tracta de Josep Pallàs (la Pobla de Segur, 1972), l’únic bomber supervivent de la tragèdia
que va acabar amb la vida dels
seus quatre companys en l’incendi d’Horta de Sant Joan, al juliol de l’any passat. També van
ser premiats el fundador de Condis, Ramon Condal (Selvanera,
1938), i la dissenyadora de teixits Josefa Sanvisén, que, tot i
que va néixer a Saidí, està establerta a Lleida.
Els seus noms s’incloïen en el
grup de les 23 persones distingides amb aquest reconeixement, al qual s’afegien 10 empreses que rebran les plaques al
treball.
González va explicar que “un
premi com aquest impulsa a tirar endavant, perquè assenyala
que la feina està ben feta”. Per
la seua part, fonts pròximes a
Sorigué van explicar que un dels
motius pels quals l’empresari i
artífex d’una de les millors
col·leccions privades d’art contemporani d’Espanya se sentia
especialment satisfet era perquè
“la medalla reconeix no només
la dedicació a la feina, sinó l’especial interès que ha tingut sempre el Grup Sorigué per la innovació i la protecció del medi am-

RECONEIXEMENT A L’ESFORÇ

ALGUNS PREMIATS

23 Medalles Macià

Ramon Condal
Escudé

Joan-Ramon
González Pérez

Lloc de naixement:
Selvanera (Torrefeta i
Florejacs), 1938.

Lloc de naixement: Lleida,
1954.

❚ Fundador i director general dels supermercats
Condis. Per la seua visió
empresarial i capacitat de
treball.

❚ Arqueòleg. President
dels Amics de la Seu Vella.
En reconeixement a una
trajectòria marcada per la
lluita per la protecció artística.

Josep Pallàs Carrera
Lloc de naixement: La
Pobla de Segur, 1972
❚ Bomber. En reconeixement a la seua valentia i al
seu esperit de sacrifici i
servei als altres. És l’únic
supervivent dels GRAF de
Lleida atrapats a Horta de
Sant Joan.

bient, com queda demostrat, entre altres aspectes, amb el seu
departament d’innovació i desenvolupament (I+D)”.
Les plaques i medalles al treball President Macià, creades
l’any 1938, tenen com a objec-

❚ Empresari. Per la seua visió empresarial, el foment
a la innovació i el respecte pel medi. Presideix el
Grup Sorigué, tercera
constructora catalana.

Lloc de naixement:
Saidí, 1943.

nas o la dissenyadora Sita Murt.
Pel que fa a les empreses i entitats, alguns dels guardonats són
Establiments Viena, SA; Esteve
Química, SA i Ercros Industrial,
SA.

tiu recompensar tant els treballadors com les empreses pels
seus mèrits laborals i la seua contribució a l’impuls de l’economia
catalana.
Aquests guardons també són
un reconeixement als treballa-

Lloc de naixement:
Cervera, 1933

Josefa Sanvisén Alins

Teresa Gimpera, Gemma Lienas i
el fundador de Mango, al‘top ten’
■ Entre els premiats també hi figuren personalitats com ara Isak
Andic, cofundador del grup de
moda Mango; la model, actriu i
empresàriaTeresa Gimpera Flaquer; l’escriptora Gemma Lie-

Julio Sorigué
Zamorano

❚ Empresària i dissenyadora de teixits. Establerta
a Lleida. Per la seua dedicació desinteressada a
programes de reinserció
laboral. L’any 1980 va
obrir una botiga de teixits
i dissenys a la capital del
Segrià.

dors i empresaris que s’han distingit per la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa en
el treball, i a les empreses i entitats que han adoptat millores
i iniciatives de progrés en l’ordre laboral.

Isak Andic. Mango.
Josep M. Antràs. Advocat.
Pere Colls. Fusteria Colls.
Marc de San Pedro. Enginyer
tècnic agrícola.
Josep Farràs. Arts gràfiques.
M. Teresa Feliu. Treballadora
de la indústria téxtil.
Teresa Gimpera. Model, actriu i empresària.
Pilar González. Psicòloga.
Akio Hayashiya. Director de
l’oficina de CIDEM a Tòquio.
Gemma Lienas. Escriptora.
Sita Murt. Dissenyadora.
Joan M. Noguera. Enginyer
industrial.
M. Dolors Oms. Una de les
primeres dones alcaldesses.
Joana Raspall. Bibliotecària i
escriptora.

10 empreses
ACTAS-Associació Catalana
de Treball amb Suport. ONG.
Establiments Viena. Restauració.
Trinijove. Inserció laboral.
Texidors. Teixits artesanals.
Louis Vuitton. Moda.
Esteve Química. Productes
químics farmacèutics.
Ercros Industrial. Química.
Compostadores. Autocompostatge.
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ENSENYAMENT MÚSICA

Alumnes de secundària
duen el rock al Cafè Teatre
❘ LLEIDA ❘ El Cafè delTeatre de Lleida es va omplir ahir a la tarda
d’un públic molt juvenil en la
vuitena edició de la trobada musical estudiantil Secundària
Rock, que organitza el departament d’Educació de la Generalitat en col·laboració amb la Paeria.
Per l’escenari hi van desfilar
sis conjunts representants dels
centres d’ensenyament de Lleida Col·legi Episcopal, IES Guindàvols, Col·legi Maristes Mont-

serrat, IES Màrius Torres, IES
Ronda i IES Gili i Gaya.
El concert va ser el fruit final
del treball pedagògic dins de
l’àrea de música de tot el curs
escolar en una trobada que no
té com a objectiu competir entre els diferents grups i instituts,
sinó oferir una mostra en directe del treball que desenvolupa
habitualment el professorat de
música de cada centre i que no
sempre és conegut portes enfora.

Una de les sis actuacions de grups de rock d’instituts de Lleida, ahir al Cafè del Teatre.

