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Aquests premis són el reconeixement que la CAL atorga, des de l’any 2002, a persones i col•lectius que han destacat pel seu compromís en la
normalització de la nostra llengua, cultura i nació, al llarg de les diferents edicions, aquesta distinció s’ha atorgat a diverses figures de renom.
El bisbe Antoni Deig, Joan Laporta, Vicent Torrent, Eliseu Climent, Najat El Hachmi, Salvador Cardús, IsabelClara Simó, Francesc Ferrer i
Gironès, Miquel Martí i Pol, Antoni Canu, Carles Capdevila, Víctor Alexandre i Patricia Gabancho en són alguns exemples. L’acte d’entrega dels
Premis ha tingut lloc el dissabte 16 de maig, a les 19:00 del vespre al Casal d’Olesa de Montserrat. El periodista Albert Galceran ha sigut
l’encarregat de conduir l’esdeveniment. A banda del lliurament de premis, l’esdeveniment va comptar amb Albert Codinas, president de la Fundació
Institut Nova Història, que farà la conferència “La llengua catalana, històries de distorsió i manipulació”.
En aquesta ocasió, els guardonats són Carme Junyent, Dagoll Dagom, Màrius Serra, el Moviment Franjolí per la Llengua i el Casal d’Olesa.
A més, en el decurs de l’esdeveniment s’ha presentat el Manifest del Correllengua 2015, redactat per Salvador Cardús, i s’ ha escollit la imatge del
Correllengua 2015 a partir de les propostes presentades al Concurs de Cartells del Correllengua, que finalment ha recaigut a una il•lustració que fa
referència explícita a Ovidi Montllor, gran defensor de la unitat de la nostra llengua que enguany fa 20 anys ‘se’n va anar de vacances’, com a ell l’
agradaria es recordés el moment de la seva desaparició. Per culminar la vetllada, els assistents han pogut gaudir de l’actuació del grup de música
tradicional Ballaveu.
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L’apunt de la Diputació de
Barcelona

La Diputació facilitarà l'accés de la
tecnologia apparkB als municipis de la
demarcació de Barcelona
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Agenda cultural

22.05.2015

Gavà. Actuació de l'Irish corner &
El Prat de Llobregat. Representació Nuala Irish dancers
Gavà. Espectacle We love Rock & de La mil·limetrada
Roll
24.05.2015
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Enviar un acte

30.05.2015

29.05.2015

Gavà. Espectacle Everland

El Prat de Llobregat. Actuació de
The Chanclettes

Els actes mostrats correponen a l'Agenda Cultural de la
Generalitat de Catalunya. Quan enviïs un acte, s'enviarà al
servei de l'agenda cultural per la seva validació.
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