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Neus Segrià, Marc Márquez i Jordi
Cruz, entre els guardonats dels
Premis Gaudí Gresol
La 10a edició d'aquest esdeveniment, que se celebra a Reus, també distingirà
periodista Manel Fuentes, l'actor Joan Pera, el músic i productor audiovisual
Josep Maria Mainat la investigadora Núria Oliver

Els regidors de Promoció Econòmica, Marc Arza, i Projecció de Ciutat, Montserrat Caelles, han presentat
aquest dijous els premis. Foto: Ajuntament de Reus

El campió de Moto GP, Marc Márquez, el xef Jordi Cruz, el periodista Manel Fuentes, i l'artista
reusenca Neus Segrià seran guardonats a la 10a edició dels Premis Gaudí Gresol a la Notorietat i
l'Excel·lència ( http://www.gresol.org/ca/noticies-gaudi-gresol/560-x-premis-gaudi-gresol-dijous-9de-juny) , entre altres personalitats destacades. L'acte tindrà lloc el pròxim 9 de juny a l'auditori del
Tecnoparc de Reus.
Els Premis s'estructuren en dotze categories i destaquen la reusenca Neus Segrià en l'àmbit artístic,
perquè "la seva obra ja és universal", segons el president de la Fundació Gresol, Julián Mollá.
També el quatre vegades campió del món en motociclisme, Marc Márquez, i el xef Jordi Cruz per
les seves trajectòries professionals en els àmbits esportiu i gastronòmic. També a Jaume Cabré,
per ser "un dels autors catalans més reconeguts arreu del món", afirma Mollá.
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El periodista Manel Fuentes, l'actor Joan Pera, el músic i productor audiovisual Josep Maria
Mainat, la investigadora Núria Oliver, l'arquitecte japonès Hiroya Tanaka i l'empresari Agustín
Cordón, també seran premiats per la seva feina. Tot i això, els Premis destacaran, a més, les
organitzacions de caràcter social i solidari Obra social la Caixa i la Fundació Banc dels Aliments.
Després de la cerimònia tindrà lloc un sopar benèfic per recaptar fons pel Banc dels Aliments. De
fet, els assistents faran una donació de 55 euros, i tothom que hi estigui interessat a participar-hi
pot fer-ho a través de la informació que facilita la pàgina webhttp://www.gresol.org/ca/noticies(
gaudi-gresol/560-x-premis-gaudi-gresol-dijous-9-de-juny) .

Ja sabeu quins són els guardonats dels Premis Gaudí Gresol 2016? pic.twitter.com/gj9PtKVFTa
(https://t.co/gj9PtKVFTa)
? fundaciogresol (@FundacioGresol) 17 de maig de 2016
(https://twitter.com/FundacioGresol/status/732604932646391809)
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