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La Coordinadora d'Associacions per la
Llengua ha repartit aquest dissabte els
premis Joan Coromines
La Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) ha
concedit el premi Joan Coromines al periodista rubinenc Jordi
Margarit pel seu programa La Primera Pedra, que Rac1 emet els
caps de setmana al matí. El també col·laborador de Rubitv.cat ha
estat una de les persones premiades per la defensa i promoció
de la llengua i la cultura catalana en un acte celebrat a Sabadell.
Els premis Joan Coromines, que enguany arriben a la tretzena
edició, també han reconegut el periodista, assagista i dramaturg Víctor Alexandre, els Cinemes Boliche, el músic Carles Belda i la
periodista i escriptora Patrícia Gabancho. Durant l'acte també s'ha llegit el manifest del Correllengua 2014, el sociolingüista Francesc
Xavier Vila ha fet una conferència sobre els reptes de les polítiques lingüístiques educatives en una Catalunya independent i el trobador i
cantautor Jaume Arnella ha dut a terme una petita actuació musical.
RUBITV.CAT / Foto: Cedida
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Xavier
37m
Cardona
Ruiz
@xcardona
@PSCTerrassa
preparats per anar
avui al míting
@PSCVoest a
#Rubicity 19h a Can
Roses, a fer pinya
amb @fjavilopez
@patxilopez
@anammartinez
Retwitteado por
PSC Vallès Oest
Abrir
PSC Vallès 1m
Oest
@PSCVoest
Aquesta tarda, a les
19hores, t'esperem
amb @patxilopez,
@fjavilopez i
@anammartinez al
Pavelló Can Roses
de #Rubicity. No hi
faltis!

Ajuntament 17m
de Rubí
@AjRubi
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Activitat recent
Rubí supera am b
m olt bona nota el
repte d'om plir els
tram s 344 i 345 de la
Via Catalana -...
14 persones ho
recomanen.
El Cent Patins i
l'Handbol Rubí
reben el trofeu
Mundo Deportivo
pels seus èxits de
la tem porada pass...
6 persones ho
recomanen.
S'obre el període
d'inscripcions pel
curs de directors
en activitats de
lleure a la Torre
Bassas...
4 persones ho
recomanen.
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