Cugat.cat / noticies
Els santcugatencs Jaume Pla i Josep Maria Casasús, Creu de Sant Jordi
L'actor Jaume Pla i el periodista Josep Maria Casasús reben
la Creu de Sant Jordi, un dels màxims reconeixements que pot
rebre una persona o una entitat per part de la Generalitat. El
govern reconeix l'actor santcugatenc pel més de mig segle de
trajectòria al sector del teatre i de la televisió. De Casasús es
destaca la seva tasca en el món de la comunicació i també en
l'àmbit acadèmic.

Segons la Generalitat, més enllà de la qualitat interpretativa, sobresurten el compromís de Pla amb el teatre i la
fidelitat a la cultura des dels anys 'més difícils'. El govern en destaca la implicació en diverses iniciatives que
han contribuït al 'prestigi i a la renovació de l'escena catalana'.
Pla ja va ser candidat a rebre la distinció fa dos anys, quan un grup d'amics de l'actor, amb el suport dels
ajuntaments de Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola, van presentar-lo als reconeixements. Jaume Pla ha assegurat a
Cugat.cat que aquest reconeixement l'anima a continuar.
Jaume Pla: Em satisfà molt. Jo sempre dic que no t'has de jubilar mai. Al món del teatre sempre hi han
personatges.
El degà de la facultat de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Josep Maria Casasús, ha estat
guardonat per la seva activitat periodística i el seu paper com a pioner en la recerca, divulgació i projecció del
periodisme català. Casasús ha estat fundador i president de la Societat Catalana de Comunicació i la Sociedad
Española de Periodística. Casasús ha dit a Cugat.cat que el guardó l'encoratja a seguir treballant per la cultura i
la llengua catalanes.
Josep Maria Casasús: És una satisfacció per l'honor patriòtic que representa la Creu de Sant Jordi. A
més encortaja a seguir de manera digna treballant per la cultura i la llengua catalana.
El govern ha acordat aquest dimarts concedir la Creu de Sant Jordi a 29 personalitats i 15 entitats.
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