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els guardons d’el periódico

10 finalistes es disputen a partir
d’avui el premi Català de l’Any
Els lectors poden
votar pel seu favorit
a través del telèfon,
la web i Twitter

les personalitats que opten al reconeixement

El 18 de maig se
sabrà el nom dels
tres candidats que
passen a la gran final
EL PERIÓDICO
BARCELONA

E

ncara és una incògnita
a qui cedirà el casteller
David Miret el testimoni
de Català de l’Any el dia 22
de maig. En canvi, el que sí que ja és
clar és que serà a un dels 10 finalistes escollits pels lectors d’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA i l’audiència del programa Els Matins, de TV-3.
Després de gairebé tres setmanes en
què ha estat oberta la fase de proposta de candidats, avui ja sabem els
noms de les personalitats que aspiren al premi. Són sis homes i quatre
dones, amb mèrits suficients en les
seves respectives disciplines per emportar-se el guardó, que s’entregarà
en el transcurs d’una gala al Teatre
Nacional de Catalunya i que serà retransmesa per TV-3.
Entre els 10 escollits hi ha metges, com els doctors Josep Brugada i Eduard Gratacós; els esportistes Albert Bosch, Anna Corbella i Laia Sanz; artistes com el Mag Lari i la
joveníssima Andrea Motis; l’escriptor Albert Espinosa, creador, entre
altres, de l’exitosa sèrie Polseres vermelles; la presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals; i el periodista
Joaquim Maria Puyal, que el 2011,
any al qual correspon el premi, va celebrar els 35 anys del primer partit
de futbol retransmès en català.
La qualitat dels candidats és indiscutible i fa presagiar una disputada competició entre ells. A partir d’avui, que és quan
s’obre la segona fase
del procés d’elecció del
Català de l’Any, ja només es pot votar per un
d’aquests 10 finalistes.
Com fins ara, els lectors
podran donar suport
al seu favorit trucant
al número de telèfon
905.44.60.40, que està
operatiu les 24 hores del dia, o bé accedint a la web www.cataladelany.
cat. Tots els que votin a través de la
web rebran una subscripció gratuïta d’un mes a l’e-Periódico, l’edició
digital del diari.
/ Però a partir
d’aquesta segona etapa, amb la voluntat d’obrir més el procés a la participació ciutadana, també es podrà
votar a través de les xarxes socials.
LA NOVETAT EN EL VOT

ALBERT BOSCH

JOSEP BRUGADA

MURIEL CASALS

ANNA CORBELLA

ALBERT ESPINOSA

AVENTURER

CARDIÒLEG

PRESIDENTA D’ÒMNIUM

REGATISTA

ESCRIPTOR I GUIONISTA

Arrossegant un trineu de
95 quilos i amb temperatures
de -45º, és el primer català
que, sense ajuda externa, ha
arribat al pol Sud.

Un referent en arítmies,
mort sobtada i medicina de
l’esport. Ha estès la seva
especialitat a la pediatria a
Sant Joan de Déu.

Sota el mandat d’aquesta
professora de la UAB,
Òmnium, entitat que treballa
per la promoció del català, ha
complert el 50è aniversari.

El 2011 es va convertir en
la primera dona d’Espanya
a fer la volta al món sense
escales. Va recórrer 46.000
quilòmetres en 102 dies.

Va triomfar l’últim Sant Jordi
amb Si tu em dius vine, ho
deixo tot... però digue’m vine.
Autor de Polseres vermelles,
que adaptarà Spielberg.

EDUARD GRATACÓS

MAG LARI

ANDREA MOTIS

JOAQUIM MARIA PUYAL

LAIA SANZ

METGE

MAG I IL·LUSIONISTA

CANTANT DE JAZZ

PERIODISTA

PILOT DE TRIAL

L’equip que dirigeix a la
Maternitat de l’Hospital
Clínic va practicar l’any 2011
diverses operacions a fetus
utilitzant tècniques pioneres.

Atresora una brillant trajectòria
des que es va iniciar en la
màgia als 21 anys. L’any
passat va causar sensació
amb Splenda.

Amb una veu prodigiosa,
que molts comparen amb la
de Norah Jones, va gravar
als 15 anys el seu primer disc
amb Joan Chamorro.

Pregoner de l’última Mercè,
l’any passat es van complir
35 anys del primer partit de
futbol, del Barça, que va
retransmetre en català.

Amb només 26 anys, exhibeix
un palmarès espectacular,
amb 11 títols mundials. Va
guanyar el Dakar 2011 en
categoria femenina de motos.

En concret, de Twitter. Per votar,
s’ha d’enviar el hashtag #cataladelany, seguit del cognom del
candidat i d’una breu explicació
de per què se li dóna suport. Segons les normes fixades, només
es validarà un tuit per usuari i no
s’acceptaran retuits.
Els 10 candidats, que EL PERIÓDICO presentarà més en profunditat els pròxims dies, passaran
un procés de selecció. A partir del
dia 27 d’aquest mes
aniran abandonant
la carrera pel premi els que vagin obtenint menys vots,
fins que el 18 de
maig, només quatre dies abans de la
gran final i després
de la setena eliminació, sabrem els
noms dels tres aspirants definitius al premi. A partir del dia 18,
quan s’obre la tercera fase, ja només es podrà votar per un dels
tres aspirants.
Durant la gala del Català de
l’Any també s’entregaran els altres dos guardons que convoca EL
PERIÓDICO: Millor Iniciativa Empresarial, el més veterà de tots, i
Millor Iniciativa Solidària, premi
Mercè Conesa. H

Opinió
Pasqual Maragall
expresident i català de l’any 2007

Agraïment i força

E

l 2007 va ser un any molt
dur, personalment el més
dur. És quan se’m va diagnosticar l’Alzheimer i quan
ho vaig fer públic en roda de premsa a l’Hospital de Sant Pau. També
vaig anunciar la voluntat de lluitarhi amb totes les forces, especialment
a través d’una fundació que s’hi dediqués. Ja fa quatre anys i continuem lluitant; la Fundació Pasqual Maragall per a la Recerca sobre l’Alzheimer és una realitat sòlida, cada cop
amb més suport, que espero que algun dia pugui anunciar avenços científics.
Entenc que aquestes circumstàncies personals, i també les polítiques, són les que van fer que
se’m considerés candidat a Català de l’Any del 2007. Finalment el
vot popular em va escollir com a tal.

L’emoció va ser molt
intensa. Em va donar
molta empenta per
continuar lluitant
L’agraïment per aquest suport i reconeixement rebuts no es pot expressar clarament amb paraules.
L’emoció va ser molt intensa i em
va donar molta força i empenta per
continuar la lluita, llavors tot just
començada.
Alhora, no vaig deixar de trobarho injust pels meus companys finalistes, l’Isidre Esteve i la Carme
Ruscalleda. L’exemple de tots dos és
molt important i les seves consecucions són mirall per a molts catalans,

que poden trobar inspiració i valor
en les seves gestes.
L’Isidre, un exemple de com des
de l’excel·lència competitiva es troba amb la fatalitat de l’accident i
la seva reacció de superació el fa tirar endavant amb ambició i coratge, tot imposant-se a les circumstàncies, valors imprescindibles individualment i col·lectiva, i més avui en
temps de crisi. I la Carme, com a exponent de la nostra capacitat creativa, vehiculada en la gastronomia,
fent del mètode i la tècnica la base de
l’explosió artística, que tant singularitza la seva obra i alhora la fa tan internacional, arrelada i global, com
m’agrada pensar Catalunya.
Aquest guardó ens serveix per revisar-nos any rere any, i ens permet
pensar quins conciutadans destaquen especialment. Felicito EL PERIÓDICO per la iniciativa. Però no ens
ha de fer oblidar que no només són
lloables els que tenim la rellevància pública. Els valors reconeguts en
tots els guardonats es troben en milers de ciutadans anònims que, dia a
dia, lluiten i superen les dificultats.
Aprofito aquest escrit per animar
tothom, a pesar de les circumstàncies, a lluitar i lluitar, cada dia i entre
tots. Segur que vencerem.
¡Força!

