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Moltes gràcies, Pau, per ser avui aquí amb nosaltres. Gràcies també a la consellera de 
Cultura, a la família d’en Pau. Moltes gràcies ser avui aquí en aquest acte de lliurament de la 
Creu de Sant Jordi a Pau Gasol i Sáez. 

Demà farà un mes que l’escola Llor de Sant Boi va venir aquí al Palau de la Generalitat. I van 
venir perquè és una de les escoles ambaixadores de les institucions europees. Van explicar 
quan feia que participaven d’aquest programa. No era l’època en la que en Pau estava a 
l’escola, però des de fa anys és una de les escoles que participen d’un programa per explicar 
els valors d’Europa, de l’europeisme, de les institucions europees en el seu entorn, a la seva 
pròpia comunitat educativa. I per això és una escola ambaixadora d’Europa. Van venir el 9 de 
maig, dia d’Europa. 

Avui passem de tenir en un mes l’escola on anava el Pau ambaixadora d’Europa a en Pau 
Gasol ambaixador global a favor de l’esport, d’un món millor, de drets i d’oportunitats per a 
tothom.  

Per al Govern de Catalunya és un honor concedir aquesta distinció a Pau Gasol per tota una 
vida d’èxits esportius i que ha estat capaç de crear felicitat a moltíssima gent, que ha passat 
un moment alegre, motivat, d’inspiració, veient-lo jugar a les pistes. 

És també un valor de reconeixement al que és un dels esportistes més importants de la història 
de Catalunya. Per tant, el Govern de Catalunya s’honora en poder fer aquest reconeixement 
i també la projecció exterior del nostre país. 

Totes les persones que tenen la Creu de Sant Jordi són premiades perquè comparteixen els 
valors de l’esforç, de la perseverança, del compromís, del treball i de la il·lusió. Cadascú des 
del seu àmbit. I hi ha personalitats d’àmbits molt diversos. Cadascú amb el seu tarannà i la 
seva manera de fer, que li és pròpia, però que sempre tenen en comú la voluntat de sumar i 
de fer de la nostra societat un país divers, plural i ric. Així és Catalunya i així volem que ho 
segueixi sent. Amb esperit de superació i voluntat inequívoca de fer avançar aquesta societat, 
aquest país, i construir un futur millor per a tota la humanitat. 

Sovint diem que Catalunya és la seva gent. La vida de les persones i les seves il·lusions. La 
història personal que tots nosaltres portem a darrera, que ens cohesiona com a societat i que 
ens empeny a construir un futur compartit amb clara voluntat de progrés. Per això les Creus 
de Sant Jordi són un homenatge i un reconeixement a tothom que treballa a favor d’aquest 
objectiu, a tots els que treballeu a favor del bé comú. A totes les persones que amb el vostre 
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compromís ajudeu a fer un país i un món més sòlids i cohesionats, amb més oportunitats, amb 
més benestar, amb més prosperitat i amb més llibertat.  

Avui, finalment, podem lliurar en mà la Creu de Sant Jordi a Pau Gasol i Sáez. Un esportista 
que ha portat els valors de l’esport català a la lliga de bàsquet més exigent i més coneguda 
del món. Un esportista que és un referent esportiu per a moltes generacions de catalans i de 
catalanes, de la resta de l’estat i de la resta del món. 

És un referent pels seus èxits esportius, però és també un referent pel seu compromís 
personal, pel seu compromís amb uns valors, pel seu compromís amb els més vulnerables. 
Ha tingut la capacitat de personificar a la perfecció tots els valors positius que podem trobar 
al món de l’esport: el treball en equip, l’esforç, l’autoexigència, que ens ajuden a millorar, 
progressar i fer avançar la nostra societat. Però aquest compromís va més enllà de les pistes 
de bàsquet, amb iniciatives tan destacades com la lluita contra l’obesitat infantil que es porta 
a terme des de la Gasol Fundation. Especialment als entorns més vulnerables de la nostra 
societat. Per això també volem agrair que siguis aquí i que continueu amb aquesta tasca. 

Catalunya és un país viu, un país en moviment, gràcies a l’aportació de tots i cadascun dels 
catalans i catalanes i especialment d’aquells que amb el reconeixement mitjançant la Creu de 
Sant Jordi volem fer palesa la vostra aportació al país. Un exemple d’ètica, d’humanitat i de 
compromís. Per això fem aquest reconeixement col·lectiu de les creus de Sant Jordi. Avui a 
la persona de Pau Gasol. Un reconeixement del país que creiem que era absolutament 
imprescindible un cop aquesta etapa esportiva de la vida ha fet un pas cap a una etapa que 
estic convençut que continuarà amb tot el compromís social, especialment amb els més 
vulnerables. 

Moltes gràcies per acceptar la distinció! Avui Catalunya s’honora de fer-te partícip dels 
guardonats de la Creu de Sant Jordi.  


