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Joan Fàbregas i Joan Llamas, primers fills predilectes de Sant Cugat
Joan Fàbregas i el desaparegut Joan Llamas han estat
distingits amb el nomenament de fills predilectes de la nostra
ciutat. El ple ha aprovat per unanimitat aquesta distinció i ha
concedit per primera vegada aquest títol. Fàbregas i Llamas
són dos noms de referència per al món del teatre a Sant Cugat.
Joan Fàbregas, a més, és col·laborador d'aquesta emissora des
dels seus inicis.
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Els dos santcugatencs han estat honorats amb aquesta distinció per la seva trajectòria professional vinculada
al món del teatre, per la seva implicació amb el teixit associatiu de la ciutat i per la seva relació íntima amb les
entitats i ciutadans de Sant Cugat.
Un Joan Fàbregas visiblement emocionat ha volgut agrair la distinció i ha repassat el seu vincle amb la ciutat,
destacant la seva relació amb el teatre santcugatenc, amb l'Esbart i amb aquesta emissora. En 'Fabri' no s'ha
oblidat del seu amic Joan Llamas i ha insistit a recordar la seva figura en un dia tan especial.
Joan Fàbregas: Puc dir que jo estic en deute amb Sant Cugat, amb la getn del teatre, la de la ràdio i la
de l'Esbart.
De la seva banda, la vídua de Joan Llamas, Dolors Cabernet, ha recordat, amb la veu trencada, la dimensió
personal del seu marit i la seva trajectòria teatral.
Dolors Cabernet: No tenia mandra per anar a cap lloc relacionat amb el teatre. Van ser moltes hores de
compartir la tasca, i a mi també m'agradava.
L'alcalde ha tancat l'acte i ha posat els dos 'Joans' com a exemple de dedicació a la ciutat i de 'civilitat'.
Lluís Recoder: La distinció té per a mi un gran valor. El reconeixement a una labor i a una dedicació a
la ciutat al llarg de la vida.
En el ple han intervingut la directora de Tetrateatre, Dolors Vilarasau, i els portaveus de tots els grups
municipals, que han coincidit a destacar les trajectòries de Fàbregas i de Llamas i la seva relació especial amb
la ciutat.
Joan Llamas va fundar l'Agrupació Teatral Maragall, la companyia Fila Zero i el grup professional Tetrateatre.
A més, va dirigir el grup de teatre del Club Natació Sant Cugat i va col·laborar en els espectacles de
Tetrateatre i de l'Associació d'Amics de Pedra i Sang. Llamas va participar també en muntatges fora de Sant
Cugat, com ara al Teatre Lliure, i també en diverses sèries de TV3. L'actor ha estat nomenat fill predilecte de
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la ciutat 'per la seva dedicació a la vida pública i social a la nostra ciutat', a l'igual que Joan Fàbregas.
Per la seva banda, Fàbregas, col·laborador històric de Ràdio Sant Cugat, ha tingut una dedicació plena a
diferents entitats de la ciutat com l'Agrupació Teatral Joan Maragall, Fila Zero, Tetrateatre i Amics de Pedra i
Sang. També va col·laborar, conjuntament amb Joan Llamas, a la creació de la secció teatral del Club Natació
Sant Cugat, i a la Unió Santcugatenca i l'Esbart. Des de l'any 1983, en 'Fabri' ha estat col·laborador d'aquesta
emissora, amb la qual encara manté un vincle afectiu i professional.
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