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Víctor Alexandre rebrà el Premi Joan

Coromines pel compromís amb el català

Marc Sala | Noticia publicada avui, a les 09:19 | 36 lectures

L'escriptor santcugatenc Víctor Alexandre rebrà el Premi Joan Corominas

que atorga la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL).

Alexandre recollirà el guardó, que reconeix el seu compromís amb la

llengua, aquest dissabte en un acte que tindrà lloc a Sabadell.

La CAL lliura cada any aquest premi a persones o entitats que han destacat per la

seva contribució a la normalització de la llengua de dels seus àmbits. El nom del

premi és un homenatge al filòleg i lingüista Joan Coromines, autor del viccionari

etimològic i complementari de la llengua catalana, entre moltes altres publicacions. 

A banda d'Alexandre, aquest premi, que ha arribat a la 13a edició, també reconeixerà

la feina del programa radiofònic 'La Primera Pedra' de Rac 1, els Cinemes Boliche, el

músic Carles Belda i la periodista i escriptora Patrícia Gabancho.

El lliurament dels premis tindrà lloc aquest dissabte a les vuit de la tarda al Casal

Pere Quart de Sabadell.
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