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Entre les 27 persones a les quals 
ha estat concedida enguany la Creu 
de Sant Jordi de la Generalitat hi ha 
dos religiosos, el jesuïta Enric Puig i el 
monjo de Montserrat Hilari Raguer, 
i un capellà diocesà, Mn. Joan Llort. 
També hi ha l’editor Lluís Pagès, fun-
dador de Pagès Editors, segell lleidatà 
molt vinculat a la difusió de llibres 
religiosos. En l’apartat d’entitats, el 
Govern ha volgut distingir la trajec-
tòria i la tasca realitzada per la Fun-
dació Vidal i Barraquer i la Fundació 
Busquets de Sant Vicenç de Paül, totes 
dues d’inspiració cristiana.

Tot i que la concessió de la Creu de 
Sant Jordi al P. Enric Puig era un fet 
que a curt termini o mitjà podia ser 
més que previsible, l’anunci oficial de 
la distinció ha estat rebut amb molta 
sorpresa pel jesuïta barceloní. En de-
claracions a Ràdio Estel, ha afirmat 
que no se l’esperava, «perquè sempre 
penses que hi ha altra gent que en el 
món de la pedagogia i de l’associa-
cionisme ha fet més mèrits que jo». 
Afirma també que un reconeixement 
com la Creu de Sant Jordi no només 
distingeix la persona guardonada sinó 
també el marc institucional del qual 
forma part. En aquest sentit, hi ha 
un reconeixement a tota la tasca que 
des de l’Església es fa en el món del 
lleure i l’educació en valors, i també 
el treball que fa des de fa molts anys 
l’escola cristiana. 

El P. Enric Puig ha estat, entre altres 
càrrecs, director general de Joventut 
de la Generalitat i secretari general 
de l’arquebisbat de Barcelona. Actual-
ment presideix el patronat de l’Institut 
Químic de Sarrià i és el secretari ge-
neral de la Fundació Escola Cristiana. 
Entre els seus èxits més recents hi 
ha també la coordinació de la visita 
del papa Benet XVI a Barcelona. «És 
el fet més sorollós i espectacular, i 
probablement també s’ha tingut en 
compte —ha explicat a Ràdio Estel—. 
És una activitat que va durar només 
un dia, però que va tenir una trans-
cendència molt gran en la vida social 
del país.» El P. Puig recorda, però, 
que l’enorme mobilització d’aquell 
dia va ser el resultat de sis mesos de 
feina ben intensa: «La mobilització 
del voluntariat va ser impressionant, 
un tret precisament molt característic 
de la societat civil catalana.»            

Creus de Sant Jordi amb accent eclesial
Enric Puig, Hilari Raguer i Joan Llort rebran el guardó de la Generalitat

També ha estat més o menys pre-
visible el reconeixement institucional 
al monjo i historiador Hilari Raguer, 
fundador de la revista Documents 
d’Església. La Generalitat ha destacat 
els seus estudis sobre Manuel Carras-
co i Formiguera, el general Domènec 
Batet i Unió Democràtica de Catalunya 
durant el període republicà. «La Creu 
de Sant Jordi és una estructura d’Estat 
—ha assenyalat Raguer a Montserrat 
TV—. La qüestió més delicada és: si és 
tan important, per què l’han donada a 
un personatge tan insignificant com el 
P. Hilari Raguer? Aquest és un misteri 
que no puc desxifrar.»  

Molt més inesperada que la distin-
ció del P. Puig i el P. Raguer ha estat 
la concessió del guardó a Mn. Joan 
Llort, prevere de l’arquebisbat de 
Tarragona, nascut a Guimerà l’any 
1932. Mn. Llort ha exercit els darrers 45 
anys com a rector de l’Espluga Calba, a 
les Garrigues, on ha impulsat i recolzat 
tot un seguit d’iniciatives culturals, 

socials i econòmiques. Destaca sobre-
tot la fundació de la cooperativa de 
gènere de punt John-fil, a l’Espluga, 
que des del 1970 ha contribuït amb 
èxit a la dinamització del territori.

Entre les 27 persones que també 
rebran el 22 d’abril la Creu de Sant 
Jordi hi ha els escriptors Jaume Cabré 
i Suso del Toro, el filòleg Manuel Ble-
cua, la joiera Rosa Maria Tous i l’actriu 
Vicky Peña.

Entitats guardonades

En el 50è aniversari de la Fundació 
Vidal i Barraquer, la concessió de la 
Creu de Sant Jordi de la Generalitat 
esdevé un reconeixement important a 
la tasca realitzada durant tots aquests 
anys: «Per la qualitat de l’assistència 
que presta, en els seus centres de sa-
lut mental, a persones amb trastorns 
psicopatològics, complementada 
per l’aposta formativa i de recerca 
en els àmbits de la psicologia i de la 
psiquiatria.» Nascuda en el si de la 
Conferència Episcopal Tarraconense i 
vinculada a la Universitat Ramon Llull, 
s’ha convertit en un centre de referèn-
cia en l’àmbit de la salut mental no 
només a Catalunya, sinó també inter-
nacionalment. Els doctors Jordi Font 
i Antoni Bové en són els inspiradors 
i màxims responsables. La Fundació 
va iniciar les seves activitats amb l’as-
sistència a persones amb dificultats 
psicopatològiques i, posteriorment, 
complementada amb tasques docents 
i de recerca, igualment en el marc in-
tegrador de la psicologia i psiquiatria 

segons una concepció biopsicosocial 
de la persona. 

En una entrevista recent a Catalunya 
Cristiana, el jesuïta Jordi Font explica-
va que el que especifica la Fundació 
Barraquer, «a més de voler fer un 
treball a fons en totes les dimensions 
de la persona humana, és el fet de 
tenir en compte també l’espiritual. El 
nostre model és biològic, psicològic 
i social amb la dimensió humana es-
piritual. Al cap i a la fi, la dimensió 
espiritual, com diuen els antropòlegs, 
emergeix de la mateixa naturalesa 
de l’ésser humà. És a dir, allò que 
ens especifica és que tendim cap a la 
transcendència, cap a aquesta realitat 
que se’ns escapa».

Amb més de 100 anys d’història i de 
servei als més necessitats, la Fundació 
Busquets de Sant Vicenç de Paül rep 
també aquest any el merescut guardó 
de la Generalitat. El Govern valora 
«la seva meritòria dedicació, des de 
Terrassa, a les necessitats de les perso-
nes des del punt de vista assistencial i 
educatiu, i per la tasca de sensibilitza-
ció col·lectiva en la construcció d’una 
societat més solidària». Amb seu a 
Terrassa, al Vallès Occidental, es dedica 
a l’atenció de menors, adults i famílies 
en risc d’exclusió social. «És bo per a 
l’Església que entre tota la relació de 
guardonats hi hagi una representació 
de la vida eclesial —ha acabat dient 
el P. Enric Puig—. No podem ignorar 
de cap manera que l’Església i els seus 
homes i dones també pretenen fer la 
seva aportació a aquest diàleg social 
en el qual ens trobem.»

P. ENRIC PUIG JOFRA
«Per la seva destacada 
dedicació als infants 
i joves, a través de 
l’escola i del món 
del lleure»

P. HILARI RAGUER SUÑER
«Pel seu compromís 
social i amb la catalanitat, 
des d’una destacada 
contribució a la 
historiografia com a 
autor, entre d’altres, 
de llibres sobre història 
política i religiosa»

MN. JOAN LLORT BADIES
«En reconeixement a la 
seva tasca de promoció 
de la comarca de les 
Garrigues mitjançant 
iniciatives culturals, 
socials i econòmiques 
valuoses per a la  
comunitat»


