
4 de maig de 2013
a les 20,30 h
Teatre de Sant Medir
c. Constitució,17 (Barcelona- Sants)

dotzena edició
A persones i entitats que s'han

distingit en la defensa
i difusió de la llengua

i cultura catalanes

Guardonats

                                      
 Montserrat Carulla
 En reconeixement a la seva dilatada trajectòria com 

actriu dins el teatre català i als platós de TV, amb 
més de 52 anys d'èxits a dalt dels escenaris                                   

                                              
 Racó Català 
 En reconeixement a la trajectòria social i nacional del 

diari digital creat el 1999, un espai d'opinió i infor-
mació independent  que cobreix tot el que passa al 

conjunt dels Països Catalans, amb més de 300.000 
usuaris mensuals

                                        
 Assemblea Nacional Catalana 
 En reconeixement a la creació del full de ruta que 

assenyala el camí de les llibertats nacionals i per 
l'èxit de la gran manifestació del passat 11 de 

Setembre.

 Núria Feliu 
 En reconeixement a la seva trajectòria professional, 

com actriu, cantant i poetessa, portant  el segell de 
Sants a tot el país. És una “Barcelonina universal” 

ambaixadora de la cultura catalana per Europa i 
Amèrica

 
 Centre Social de Sants

(Guardó entitat local)
 En reconeixement als seus 40 anys de lluita per les 

llibertats nacionals i per ser un referent de la lluita 
veïnal i urbanística del barri de Sants .    

Programa

Entrega als guardonats

Parlament de Miquel Sellarès,
director del Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya.

Presentació
Manifest del Correllengua 2013 i nominació del guanyador del 
Concurs de cartells del Correllengua.

Recital de cançó a càrrec de Francesc Mir (veu), Pep Rius 
(guitarra) i Ramon Beltran (piano) 

Sopar de la llengua Catalana, servit pel  Restaurant Terra 
d'Escudella 

Presentarà l'acte: Meritxell Ané (actriu)                                               

El preu del tiquet pel sopar  és de 15 euros, 
Venda anticipada a
- Centre Cívic de les Cotxeres de Sants (Sants,79)
- Centre Social de Sants (Olzinelles,30)
També l'import el podeu fer per transferència al compte de “La Caixa” 

2100.4742.79.02 00004867, tot indicant el vostre nom i confirmant la reserva a 
cal@cal.cat o al tel. 93.415.90.02 (de 16.30 h a 20.30h de la tarda)


