
 
 
Mas fa una crida a assumir la ''responsabilitat'' per sortir 
reforçats de la crisi 
 
El president de la Generalitat reconeix els mèrits laborals de 14 persones i 6 empreses 
amb la categoria de medalles i plaques, respectivament  
 
Barcelona | 11/12/2012 - 21:42h  
 
En la seva intervenció, el president ha qualificat de ''referents'' per a tota la ciutadania del país 
els 20 guardonats entre medalles i plaques Francesc Macià 2012. En una conjuntura de crisi, la 
ciutadania necessita del seu exemple perquè són ''els punts de llum i els fars'' perquè Catalunya 
pugui mantenir una ''bona navegació'' per sortir ''reforçats'' de la crisi. 
 
Francesc Xavier Mena, titular en funcions del Departament d'Empresa i Ocupació, ha precedit 
la intervenció del president per presentar els guardonats i destacar els seus respectius valors 
que han justificat la concessió dels premis.  
 
Mena ha dit que el treball és alguna cosa més que una manera de guanyar-se la vida i ha dit 
que es tracta d'un projecte personal i de país que acaba millorant el benestar social de tota la 
societat. Per al conseller la manca de treball és una ''xacra social''.  
 
A l'acte també ha assistit el secretari general del Departament en funcions, Enric Colet. En mom 
dels guardonats ha parlat Joan Pericas Garriga, president de la indústria metal·lúrgica Dinàmic, 
amb una plantilla de 235 treballadors. Pericas ha lliurat en nom de tots els premiats un present 
al president de la Generalitat, després de fer una intervenció en resposta a la crida del 
President i destacant la necessitat de què tothom assumeixi les seves responsabilitats per sortir 
de la crisi.  
 
Premis d'empreses de Barcelona  
En una cerimònia celebrada al Palau de la Generalitat, el president Artur Mas ha guardonat a 
14 persones amb la Medalla al Treball President Macià, dos dels quals a títol pòstum (Jordi 
Comas i Jesús Farga), i ha distingit amb la placa al treball President Macià a 6 empreses o 
entitats amb seu a Catalunya. Tots els guardonats han estat nomenats per la seva aportació al 
món laboral i al conjunt de l'economia catalana.  
 
Tant Jordi Comas com Jesús Farga han estat guardonats a títol pòstum. Les altres medalles 
han estat lliurades a empresaris i persones de les diferents demarcacions de Catalunya. En el 
cas de les comarques de Barcelona, els guardonats han estat a més de Jesús Farga, els 
empresaris Joan Buscà, Gregorio Lalmolda, Josep Reverté, Joan Pericas, el metge 
Bonaventura Rebés, el catedràtic de la UPC, Francesc Xavier Llovera, i els membres de CCOO 
Lluís Casanovas i Anna Hero.  
 
Girona 
Per la demarcació de Girona, a més de l'empresari gironí Jordi Comas, ha estat guardonats 
l'empresari Jordi Grau (Vins i Licors Grau), i Maria Rosa Rubio, en reconeixement a la 
trajectòria professional en els serveis territorials d'Ensenyament de Girona.  
 
Lleida 
A les comarques lleidatanes, el guardonat amb la medalla Francesc Macià ha estat Joan 
Escolar, psicòleg i pedagog terapeuta, en reconeixement a l'experiència i professionalitat 



donant impuls i fent créixer les entitats de serveis dedicades a les persones discapacitades al 
territori de Lleida.  
 
Tarragona 
A Tarragona, l'empresari guardonat ha estat Esteve Blasi, del sector turístic, en reconeixement 
a la trajectòria reiterada i eficaç a favor del municipi de Salou.  
 
En l'apartat de plaques President Macià 2012, les empreses ha estat Girbau de Barcelona, la 
Constructora Calaf i els jutjats mercantils de Barcelona, pel paper destacat en resolució de 
crisis empresarials a partir de l'entrada en vigor el 2004 de la Llei Concursal.  
 
A Girona, la placa ha estat per a l'empresa Trias Galetes-Biscuits. A Lleida la placa ha estat per 
l'Associació d'Ocupació i Espai de Catalunya 'la Torxa', i per últim a Tarragona la placa se l'ha 
endut el Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona. 


