
                                                                                                                             
  

Nota de Premsa 
 

Josep Boó i Josep Maria Seguí guardonats amb el 
Premi Tres de Març 2022 de Salt 
 

Aquest dijous 3 de març s’ha dut a terme la cerimònia d’entrega dels guardons al Teatre de 
Salt 
 

Excepcionalment enguany s’han atorgat dos premis, en el cas de Seguí a títol pòstum 
 

Josep Boó i Josep Maria Seguí han estat els guardonats aquest any 2022 amb el Premi Tres 

de Març de Salt “pel seu compromís en les activitats culturals i socials que  s’organitzen a 

Salt i, al mateix temps, per la seva solidaritat i col·laboració desinteressada en suport a la 

ciutadania”. En el cas de Seguí, el Premi s’ha atorgat a títol pòstum i l’han recollit els seus fills, 

en Quim i la Mariona. 

 

Durant el seu parlament Boó ha fet un repàs de les diferents entitats saltenques on ha 

col·laborat, explicant anècdotes de totes elles com quan, per exemple, ha parlat de la 

participació en la Comissió de Festes i ha afirmat que “recordo que érem una colla de jovent 

que ens volíem menjar el món, i quasi ho vàrem aconseguir, ja que la festa de Salt va ser 

la número 1 de les comarques gironines durant força temps”. 

 

Boó va néixer a Camallera, però fa ja més de 60 anys que viu a Salt on des de la dècada dels 

anys 70 ha col·laborat molt activament amb diverses entitats culturals i esportives del municipi 

com la Comissió de Festes de Salt, la Comissió de Reis, el Club Petanca Salt, el Casal dels 

Jubilats, l’Associació de Gent Gran Les Bernardes de Salt o l’Associació Kinbédeball. 

 

D’altra banda, els fills de Seguí han recollit el guardó del seu pare a títol pòstum i han destacat 

del seu pare que “es feia amb tothom des del minut zero de conèixer-lo, era carismàtic i 

això feia que tothom l’apreciés i volgués col·laborar amb ell. Per exemple, si anaves a 

mercat amb ell i no acabaves mai d'arribar al final perquè quan no es trobava un, es 

trobava a l’altre”. 

 

Josep Maria Seguí va néixer a Girona, però que durant 45 anys va viure a Salt, rebrà el Tres de 

Març 2022 a títol pòstum. Liderava l’activitat al municipi de l’Associació de Donants de Sang i 

col·laborava en diverses entitats com Càritas Salt, l’Agrupació de parròquies, la Federació 

Catalana contra el Càncer o la Marató de TV3. 

 

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat dels premiats d’enguany “l’empremta social, 

cultural i solidària que durant dècades han deixat entre el teixit associatiu del municipi i 

que han convertit en Josep i en Josep Maria en dues persones referents i molt estimades 

per tots els veïns i veïnes”. 

 

L’acte d’entrega del Premi Tres de Març 2021 s’ha dut a terme al Teatre de Salt i ha estat 

presentat pel periodista Albert Requena. L’acte ha comptat amb l’actuació musical de Madamme 

Mustash. 


