Nota de premsa
Terrassa, 2 d’abril de 2014

L’alcalde de Terrassa felicita Jaume Cabré, Joana
Biarnés i la Fundació Busquets per la Creu de Sant
Jordi
Jordi Ballart celebra que hi hagi tres guardons vinculats a la ciutat

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha felicitat l’escriptor Jaume Cabré, la fotògrafa
Joana Biarnés i la Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paul per haver estat
distingits amb la Creu de Sant Jordi, el guardó que atorga la Generalitat de
Catalunya a persones i entitats que hagin prestat serveis destacats al país. Ballart ha
dit que “el fet que el nom de Terrassa vagi lligat a tres creus de Sant Jordi és
una prova més del pes específic de la nostra ciutat a Catalunya i ens recorda
que Terrassa té molt a dir i molt a aportar en el present i en el futur del país”.
Jaume Cabré i Fabré (Barcelona, 1947) es va traslladar a Terrassa el 1978 per a
treballar com a professor a l’Institut Can Jofresa i durant molts anys va estar
estretament vinculat a la ciutat, fins al punt que va ambientar a Terrassa algunes de
les seves obres més destacades, com ara La Teranyina. La Generalitat li atorga la
Creu de Sant Jordi per la qualitat de la seva obra, traduïda a diverses llengües,
destacant títols com Senyoria, Les veus del Pamano o Jo confesso, que han
merescut l’elogi de la crítica i han contribuït a crear nous lectors.
Joana Biarnés i Florensa (Terrassa, 1935) va ser la primera dona fotoperiodista de
Catalunya. Durant la riuada del 1962 va fer arribar les primeres fotografies als
mitjans de comunicació nacionals, alertant de la gravetat del que havia succeit.
Durant més de 20 anys va estar a la primera línia del fotoperiodisme estatal, cobrint
esdeveniments com el concert dels Beatles a Barcelona l’any 1965. La Generalitat li
atorga la Creu de Sant Jordi per la seva vàlua professional, pel seu caràcter de
pionera i pel seu sentit del risc per tal d’aconseguir la notícia que cercava.
La Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paul és una entitat vinculada a les Filles
de la Caritat, creada el 1903 i dedicada a atendre menors, adults i famílies en risc
d’exclusió social. La Generalitat li atorga la Creu de Sant Jordi per la seva meritòria
dedicació a les necessitats de les persones des del punt de vista assistencial i
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educatiu, i per la tasca de sensibilització col·lectiva en la construcció d’una societat
més solidària.
La Generalitat lliurarà enguany la Creu de Sant Jordi a 27 persones i a 15 entitats.
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