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Dilluns, 12 de maig de 2014

Els Cinemes Boliche, 'La Primera Pedra' de RAC1, Víctor Alexandre, Patricia
Gabancho i Carles Belda, premis Joan Corominas 2014
L’assagista, periodista, dramaturg i
novel·lista Víctor Alexandre; els
C inemes Boliche; el programa "La
Primera Pedra" de RAC 1; la periodista i
escriptora Patricia Gabancho i el músic
C arles Belda van recollir aquest
dissabte, 10 de maig, els premis Joan
C oromines que atorga la
C oordianadora d’Associacions per la
Llengua C atalana (C AL). En el decurs
de la celebració, que va tenir lloc a la
sala d'actes del C asal Pere Quart de
Sabadell, es va fer públic el nom de la
guanyadora del concurs de cartells del
C orrellengua 2014, Anna Fenoy.
La directora general de Política
Lingüística, Ester Franquesa, va fer la clausura de l’acte. Franquesa va fer un reconeixement de la tasca de la
C AL en la promoció i foment de la llengua i la cultura catalanes i va destacar alguns dels projectes que impulsen
des d'aquesta entitat, entre ells, Xerrem, Junts i el C orrellengua. També va felicitar els premiats i els va agrair la
seva tasca en favor del català des d’àmbits molts diversos.
A banda del lliurament de premis, l’acte va incloure la xerrada sobre els reptes de les polítiques lingüístiques
educatives a la C atalunya independent, a càrrec del sociolingüista Francesc Xavier Vila. També es va fer lectura
del Manifest del C orrellengua, escrit pel periodista i director de VilaWeb, Vicent Partal.
El trobador i cantautor Jaume Arnella, acompanyat pel músic C arles Belda, va oferir una petita actuació.
Els Premis Joan C oromines són el reconeixement anual de la C AL a persones i institucions que treballen per la
defensa i el foment de la llengua i la cultura catalanes.
La C oordinadora d’Associacions per la Llengua (C AL) forma part del C ens d’entitats de foment de la llengua
catalana des de l’any 2002.
C AL
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