Premiats
Anys 2002
El segon Sopar per la Llengua va tenir lloc a l'Estació del Nord de Barcelona.
Els premiats de la primera edició dels Premis Joan Coromines foren:



Biel Majoral, músic i professor d’Algaida: Premi a la trajectòria personal.



Rolser, SL. de Pedreguer: Premi a la trajectòria empresarial.



Lluís Arola, rector de la Universitat Rovira i Virgili: Premi al fet personal de
l’any.



El diari El 9 Esportiu, Premi a la iniciativa empresarial de l’any.

Any 2003
El Sopar per la Llengua 2003 va fer-se a l'INEFC de Barcelona.


Antoni Deig, bisbe: Premi a la trajectòria personal.



Federació Escola Valenciana: Premi a la trajectòria de l’entitat.



Joan-Lluís Lluís, escriptor nord català: Premi al fet personal de l’any.



Circ Cric, d’en Tortell Poltrona: Premi a la iniciativa empresarial de l’any.

Any 2004
La 3a edició del Sopar per la Llengua va celebrar-se a la Farga de l'Hospitalet de
Llobregat.
L'acte fou presentat per en Jordi Díaz i Irene Belza (actors de la sèrie El cor de la
ciutat), i va comptar amb la intervenció de Bernat Joan i l'actuació musical del grup
mallorquí Al-Mayurqa.



Aire Nou de Baó, associació cultural de la Catalunya Nord: Premi a la
Trajectòria de l’entitat.



Joan Laporta, president del Futbol Club Barcelona: Premi a l’actuació personal
de l’any.



Vicent Torrent, membre fundador del grup valencià Al Tall: Premi a la
Trajectòria Personal.



Veu Pròpia, associació de nous catalanoparlants a favor de la llengua
catalana: Premi a l’actuació de l’entitat.



Miquel Martí i Pol, poeta: Premi a títol pòstum.

Any 2005
El Sopar per la Llengua del 2005 va celebrar-se a la Farga de l'Hospitalet de
Llobregat. L'acte va comptar amb les intervencions de Victor Alexandre, Gemma
Pasqual... i les actuacions musicals d'Eulàlia Ara i l'Orfeó Laudate.
Els premiats foren:



Eliseu Climent, secretari general d’Acció Cultural del País Valencià: Premi a
la Trajectòria personal.



Jimmy Jazz, cafè-bar d’Igualada: Premi a la Trajectòria col·lectiva.



Najat El Hachmi, escriptora i autora del llibre “Jo també sóc catalana”: Premi al
fet personal i puntual.



Federació Catalana de patinatge: Premi al fet puntual col·lectiu.

Any 2006
L'edició del Sopar per la Llengua del 2006 va tenir lloc a l'INEFC de Barcelona. L'acte
va tenir com a presentadors l' Albert Om i Mabel Martí, del Programa El Club de TV3, i
va comptar amb l'actuació teatral de Pot de Plom.
Els premiats foren:


Jordi Pere Cerdà, poeta, narrador. Premi a títol personal per la seva trajectòria
personal.



Toni Strubell i Josep Cruanyes. Premi pel fet puntual de la Comissió de la
Dignitat.



Fundació.cat. Premi per la trajectòria de l'entitat.



COM (Col·lectiu Ovidi Montllor). Premi pel fet puntual de l'entitat.



Bon Preu. Premi a la trajectòria de l'empresa.



Info TV. Pel fet puntual de l'empresa.



Francesc Ferrer i Gironès. Premi a títol pòstum

Any 2007
L'edició del Sopar per la Llengua del 2007 va tenir lloc a les Cotxeres de Sants. L'acte
va tenir com a presentadora la periodista de Ràdio Sabadell Núria Jar.
Els premiats foren:


Salvador Cardús, sociòleg. Premi per la seva trajectòria personal.



Plataforma pel Dret de Decidir. Premi per la trajectòria de l'entitat



Arriska Films, per la trajectòria de l'empresa.

