
JOAN COROMINES
PREMIS

desena edició

29 d'abril de 2011
a les, 20,30 h
Ateneu de Sant Just Desvern

A persones i entitats que s’han distingit
en la defensa i difusió de la
llengua i cultura catalanes

Guardonats

L' any 2002, quan feia 5 anys de la 
mort de Joan Coromines, des de la 
CAL es va decidir, en record a la seva 
trajectòria i a la seva persona, donar el 
nom de Joan Coromines als premis que 
de forma anual lliurem en el marc del 
Sopar per la Llengua.

Aquests premis són el nostre reconeixe-
ment cap a persones o col·lectius que 
han destacat pel seu compromís en la 
normalització de la nostra llengua, cul-
tura i nació. Al mateix temps volen ser 
un revulsiu que ens esperoni a seguir 
treballant per assolir el ple reconeixe-
ment de la nostra identitat nacional i la 
nostra llibertat. 

• Carles Mora.
 Alcalde d'Arenys de Munt. En reconeixement a la iniciativa ciutadana 
de la consulta sobiranista sobre la independència, en representació de 

tota la població.

• Ràdio Arrels de Perpinyà
En reconeixement a la seva trajectòria durant 30 anys de promoció i difusió de la 

llengua i cultura catalana a tot el conjunt de la Catalunya Nord.

• Diari Ara
En reconeixement a la iniciativa empresarial que suposa la creació d'un nou diari en català.

• Ateneu de Sant Just Desvern
Fundat el 1918. En reconeixement a la seva trajectòria local a favor de l'associacionisme i promoció de 
la cultura catalana a Sant Just Desvern

• Isidor Cònsul (a títol pòstum)

Programa
- Entrega als guardonats

- Conferència de Josep Mª Terricabras
- Presentació del Manifest del Correllengua 2011 i nominació del guanyador del 

Concurs de Cartells del Correllengua 

- Sopar de la Llengua Catalana (Exquisit pica a pica a peu dret)

- Actuació musical de Mentidetes, Marcel Casellas amb grup de folk i musica 

tradicional.

Presentarà l'acte:   Roger Cònsul (director escènic)

El preu del tiquet és de 15 euros
L'import el podeu fer per transferència al compte de

“La Caixa” 2100.4742.79.02.00004867 indicant-hi el vostre
nom o bé al correu cal@cal.cat.

També al tel. 93 415 90 02 de 4,30 a 8,30 de la tarda.

Ateneu de Sant Just Desvern:
C/ Ateneu, 3 - Sant Just Desvern

Bus: 63 – 157 (Rambla de Sant Just)


