
31/5/2016 Josep Maria Espinàs i Ràdio Terra guanyen el premi Joan Coromines

http://comunicacio21.cat/noticiescomunicacio21/116551premijoancorominesperajosepmariaespinasiradioterra?utm_content=buffer31fdf&utm_m… 1/2

���������������������������������������������

����� �������� ������ ��� ������ �������� ������� ���������� Cercar ...

1000 símbols

Enviar

��������

Josep Maria Espinàs i Ràdio
Terra guanyen el premi Joan
Coromines
Redacció | Actualitzat el 18 Maig 2016 a les 17:42

El periodista i escriptor Josep
Maria Espinàs i Ràdio Terra
són dos dels guardonats amb la
15a edició dels Premis Joan
Coromines, atorgats per la
Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana.
Espinàs ha estat distingit en
reconeixement “a una llarga
trajectòria d’activisme
lingüístic i cultural, i a una
intensa activitat creativa en
llengua catalana”.

Per la seva part, l’emissora digital ha estat guardonada per “la iniciativa de fer
una ràdio de comunicació popular per als Països Catalans, enfocada a la
transformació social, amb criteris de pluralitat i diversitat”.

Els premis es lliuraran el proper 4 de juny en un acte a l’Auditori Miquel Pont de
Castellar del Vallès. La resta de guardonats són l’entitat educativa La Bressola,
l’actriu Emma Vilarasau, l’escriptor Miquel Desclot i, a títol pòstum, Muriel
Casals.

La Coordinadora atorga els Premis Joan Coromines a persones i entitats que
s’hagin distingit en la defensa i difusió de la llengua i cultura catalanes.
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 Competència investiga diverses
agències de mitjans per pactar preus
La Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència està investigant algunes
agències [...]

L’Audiovisual MAC presenta les noves
tendències del sector
La Roca Umbert Fàbrica de les Arts de
Granollers acull aquest dimecres la 17a
edició del [...]

Interviú repassa els seus 40 anys
La revista Interviú, embrió del Grupo
Zeta, fa 40 anys. Per commemorar
l’efemèride, la [...]

Els Pica d’Estats guardonen treballs
de l’Ara, TV3 i Tàrrega TV
La Diputació de Lleida va lliurar
dissabte passat la 27a edició del Premi
Pica d’Estats de [...]

‘Las Sinsombrero’ guanya el 3r Premi
Pro-Docs al millor documental de TV
El documental Las Sinsombrero, dirigit
per Tània Balló, Manuel Jiménez i
Serrana Torres, ha [...]

Premis per a reportatges contra la
violència masclista de Diario de Ibiza,
TVE i la Cope
La Fundación Grupo Norte ha fet públic
els treballs guanyadors de la primera
edició del Premi [...]

La CCMA recupera la
‘proporcionalitat ponderada’ en la
cobertura electoral
El consell de govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals ha
aprovat el pla de [...]

Obert el procés de selecció d’espais
d’entreteniment per a la futura TV
valenciana
La Secretaria de Comunicació de la
Generalitat Valenciana ha obert un nou
procés de consulta [...]

Vodafone aixoplugarà la plataforma
d’HBO
Es confirma el llançament a Espanya de
la plataforma de continguts
audiovisuals sota demanda [...]

Condemnen les agressions a
periodistes en els aldarulls de Gràcia
Diversos periodistes i reporters gràfics
que cobrien les protestes al barri de
Gràcia pel [...]

1.elMón supera l’Ara.cat i se situa com el
segon digital en català

2.Les productores proposen
redimensionar la plantilla de TV3 per
invertir més en producció associada

3.Indústria fa tancar les emissions d’ETB a
Navarra

4.8tv acumula unes pèrdues de 29,5
milions d’euros

5.TV3 obre convocatòria per a la
coproducció de documentals
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 1.  El tercer sector i la premsa local

2.  RTVV tanca el 2015 amb 21 milions de
beneGci

3.  Internet i premsa de proximitat:
garantia de llibertat

4.  Neix un informatiu de TV conjunt del
sud de Catalunya i el nord del País
Valencià

5.  Eladio Jareño, excap de premsa del
PPC, nou director de TVE

 Tota la informació de la ciutat de Barcelona i
l'àrea metropolitana a un click.
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