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El 10 de maig, a les 20h, va tenir lloc la 13a edició de l'entrega dels Premis Joan Coromines al Casal Pere Quart de Sabadell.

L'any 2002, quan es complien cinc anys de la mort del gran filòleg i lingüista Joan Coromines, des de la Coordinadora d'Associacions per la

Llengua catalana (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 es lliuren pels volts de Sant Jordi.

Aquests premis volen ser el reconeixement de la CAL cap a persones, entitats o empreses que han destacat pel seu compromís en la

normalització de la nostra llengua, cultura i nació. Al mateix temps, volen ser un revulsiu que ens esperoni a seguir treballant per assolir el ple

reconeixement de la nostra identitat nacional i de la nostra llibertat.

En la present edició els guardonats van ser:

- Víctor Alexandre, en reconeixement a la seva dilatada trajectòria com a periodista, assagista i dramaturg, amb més de quaranta anys de

compromís social i nacional amb el país.

- La Primera Pedra de RAC1. Programa dirigit per Jordi Margarit, amb més de dotze anys en antena, que es distingeix per informar sobre tots els

esdeveniments relatius a la cultura catalana, entre ells el Correllengua.

- Cinemes Boliche, pel seu intent reeixit de normalització del cinema en versió subtitulada majoritàriament en català on destaca Alfons Mas,

acadèmic i promotor dels Cinemes Boliche.

- Carles Belda, en reconeixement a la seva trajectòria com a músic compromès en tots els àmbits de la música tradicional catalana.

- Patrícia Gabancho en reconeixement al seu activisme literari i periodístic compromès amb els moviments socials, urbanístics i sobiranistes del

país.

L'acte va ser conduït pel periodista esportiu de TV3 Xavier Valls.

13a edició del Premi Joan Coromines
Cercar...

Tots els racons del món on el

#cinemacatala ha tingut ressò o

en tindrà durant el mes de maig

http://t.co/YxME01Palm

Un gran nombre de produccions

catalanes formen part del festival

@DocsBarcelona

http://t.co/twjLKcWkyU #cinemacatala

#documental

Fins el 18 de maig Barcelona

s'omple de #cinema

de la mà del @FestivalNonStop

http://t.co/Jkl5UmiFTK

L’ACC a Twitter

Troba'ns a Facebook

Acadèmia del Cinema
Català

A 2.389 persones els agrada Acadèmia del

Cinema Català.

M'agrada

L'Acadèmia

La Junta

Els acadèmics

Patrons i amics

Premis Gaudí

Premi Pepón Coromina

 

Agenda

Coneix l’ACC On som?
+34 932 682 776 (Telf)

Contacte

ACCEPTO

Aquest lloc fa servir cookies, pròpies i de terceres entitats, per a finalitats
estadístiques i d’anàlisi de la navegació dels usuaris a fi d’oferir-los un millor
servei. Si vol conèixer més sobre les cookies i l’ús que en fem, consulti la
nostra Política de Cookies. Si continua navegant per el nostre lloc web,
entenem que vostè accepta les nostres cookies; recordi que sempre podrà
deshabilitar-les i/o revocar el seu consentiment seguint les indicacions de la
nostra Política de Cookies..

http://www.academiadelcinema.cat/
http://www.academiadelcinema.cat/ca/
http://www.academiadelcinema.cat/ca/academia-ca
http://www.academiadelcinema.cat/ca/actualitat-ca
http://www.academiadelcinema.cat/ca/premis-gaudi-ca
http://www.academiadelcinema.cat/ca/premi-pepon-coromina-ca
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.academiadelcinema.cat%2Fca%2Factualitat%2Factualitat-noticies%2F1793-13a-edicio-del-premi-joan-coromines&text=13a%20edici%C3%B3%20del%20Premi%20Joan%20Coromines&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.academiadelcinema.cat%2Fca%2Factualitat%2Factualitat-noticies%2F1793-13a-edicio-del-premi-joan-coromines
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.academiadelcinema.cat%2Fca%2Factualitat%2Factualitat-noticies%2F1793-13a-edicio-del-premi-joan-coromines
http://www.academiadelcinema.cat/ca/actualitat/actualitat-noticies
http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx?id=33
http://cal.cat/Backend/Upload/Company/Document/UQeXHseIEsi1Fv8+5PSXbsc%5BSLSH%5DKbvcQo8sc+RK5UlX12o=.pdf
http://www.victoralexandre.cat/
http://rac1.org/laprimerapedra/
http://bolichecinemes.cat/
https://www.facebook.com/pages/Patricia-Gabancho/345155646351
http://www.academiadelcinema.cat/ca/actualitat/actualitat-noticies/1793-13a-edicio-del-premi-joan-coromines
http://twitter.com/academiacinecat
http://twitter.com/academiacinecat
http://twitter.com/academiacinecat
http://search.twitter.com/search?q=%23cinemacatala
http://t.co/YxME01Palm
http://twitter.com/DocsBarcelona
http://t.co/twjLKcWkyU
http://search.twitter.com/search?q=%23cinemacatala
http://search.twitter.com/search?q=%23documental
http://search.twitter.com/search?q=%23cinema
http://twitter.com/FestivalNonStop
http://t.co/Jkl5UmiFTK
https://www.facebook.com/academiadelcinema
https://www.facebook.com/academiadelcinema
https://www.facebook.com/academiadelcinema
https://www.facebook.com/carlesarola
https://www.facebook.com/teresa.picart
https://www.facebook.com/ruben.fresneda.5
https://www.facebook.com/monica.carulla
https://www.facebook.com/xavier.garciapujol
https://www.facebook.com/marti.sans.sallares
https://www.facebook.com/eiheikoroku
https://www.facebook.com/aragon.clau
https://www.facebook.com/carmen.fontpero
https://www.facebook.com/rosa.rocacanes
https://www.facebook.com/manuel.garciacastillo
http://www.academiadelcinema.cat/ca/academia/principis-fundacionals
http://www.academiadelcinema.cat/ca/academia/organigrama
http://www.academiadelcinema.cat/ca/academia/academics
http://www.academiadelcinema.cat/ca/academia/patrons-amics
http://www.academiadelcinema.cat/ca/premis-gaudi
http://www.academiadelcinema.cat/ca/premi-pepon-coromina
http://www.academiadelcinema.cat/ca/actualitat/agenda/eventlist
http://academiadelcinema.reyesinformatica.com/j25/ca/?option=com_content&view=article&id=1216
http://www.academiadelcinema.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=1757#revocar

