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La urbanització 
de luxe presenta 

un aspecte deixat 
i compta amb un 

accés rudimentari

Can Girona, amb desperfectes Pàg.    

La Nit de Premis reconeix els valors 
joves de la vila en la desena edició 

Foto final de família dels guardonats de la vetllada d’enguany fdg/m.fabra

// JOAQUIM DOMÍNGUEZ

La Nit de Premis Sitges va 
reconèixer les joves prome-
ses locals en la seva desena 
edició, que es va celebrar dis-
sabte a l’Hotel Melià. A ban-
da de guardons com el Josep 
Carbonell i Gener, destinats a 
estudiants universitaris i de 
Batxillerat, dos dels reconei-
xements grans de la vetllada, 
la Ploma d’Or i el Trinitat Ca-
tasús, van ser per a dues per-
sones que, en els respectius 
terrenys, poden donar força 
més de si durant molts anys 
encara. Els premiats són 
gent jove i això vol dir que 
ens faran lluir ben lluny, 
va dir l’alcalde, Jordi Baijet.

La Ploma d’Or, que atorga 
l’Ajuntament, va ser per al 
poeta Joan Duran i Ferrer, 
nascut el 1978. En el mo-
ment de rebre el guardó, va 
assegurar que se sentia feliç 
i orgullós, però també 
astorat, i va advertir que el 
Consistori ha tingut la go-
sadia de premiar algú que 
és poeta i poca cosa més. El 
Trinitat Catasús, que atorga 
el col·lectiu de periodistes 
locals, va ser per al també pe-
riodista David Moncasi. En el 
moment de lliurar el premi, 
Vicenç Morando, represen-
tant del jurat, va assegurar 
que l’elecció del guardonat 
no respon a cap corpo-
rativisme ni endogàmia 
professional, i va remarcar 
que Moncasi exemplifica 
l’esperit més pur del pe-
riodisme. El premiat, que 
ara viu a Madrid, va agrair el 
que havia après en els seus 
primers anys de periodista a 
la vila i va expressar el desig 
de poder tornar a Sitges a 
quedar-m’hi.   

Moncasi va rebre el Trinitat Catasús de la mà del també periodista Vicenç Morando fdg/m.fabra

Unes 300 persones van 
assistir a la Nit de Premis 
Sitges, que, en aquesta oca-
sió, es va mantenir en el ni-
vell de públic de passades 
edicions. El Premi Especial, 
que té tantes edicions com 
la vetllada, va ser en aques-
ta ocasió per a l’Associació 
Comunitat Aragonesa de 
Sitges, de qui l’alcalde va 
ressaltar que ens han do-
nat la lliçó d’estimar el 
poble i d’estimar les se-
ves pròpies tradicions.

Durant la vetllada tam-
bé es van atorgar altres 

L’apunt

La gala es manté en el nivell 
d’assistència d’altres anys

guardons com el Premi a 
la Tradició Sitgetana, per 
a la Penya d’Escacs del Ca-
sino Prado, i el Folklore de 
Sitges Jofre Vila, que va re-
bre Lolín Rocha, recupera-
dora del Ball de Gitanes de 
l’Agrupació de Balls Popu-
lars. En el decurs de la nit, 
es va informar que el Premi 
Sitges Accessibilitat es lliu-
rarà el 3 de desembre en el 
marc de la commemoració 
del Dia Europeu de les Per-
sones Discapacitades i que 
el Pare Albert Singla havia 
quedat desert.

L’Ajuntament va atorgar el Premi Especial a l’Associació Comunitat Aragonesa de Sitges fdg/m.fabra

El poeta Joan 
Duran rep “astorat” 
el Premi Especial de 
l’Ajuntament

Moncasi és 
guardonat per tenir 
“l’esperit més pur 
del periodisme” 

Joan Duran, en el moment de rebre la Ploma d’Or fdg/m.f.


