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Els Premis Joan Coromines reconeixeran Muriel Casals
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» Els Premis Joan Coromines reconeixeran Muriel Casals
social)

Muriel Casals, La Bressola, Emma Vilarassau, Ràdio
Terra, Josep Maria Espinàs i Miquel Desclot seran
reconeguts per la CAL per la seva defensa i difusió de la
llengua i la cultura catalanes.
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Muriel Casals serà reconeguda a títol
pòstum per la seva total implicació i
influència socail, cultural i política al nostre
país

Una de les principals artífexs i cares visibles del procés independentista català,
Muriel Casals, serà reconeguda als Premis Joan Coromines
(http://www.cal.cat/projecte/premisjoancoromines2016xvedicio/).
Convocat per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana
(http://www.cal.cat/), el certamen se celebrarà el proper dissabte 4 de juny a
les 7 del vespre a l'Auditori Miquel Pont de Castellar del Vallès. Anualment,
l'entitat atorga aquest reconeixement a persones i entitats que s'han distingit en
la defensa i difusió de la llengua i la cultura catalanes.

En la quinzena edició del certamen, el guardonats són: a títol pòstum,
l'economista, expresidenta d'Òmnium Cultural (https://www.omnium.cat/) i
diputada del Parlament de Catalunya per Junts pel Sí, que va morir en un
accident de trànsit el passat 14 de febrer de 2016; La Bressola
(http://www.bressola.cat/), entitat educativa dedicada a la formació en català,
amb centres a mitja dotzena de municipis de la Catalunya Nord; Emma
Vilarassau (http://www.emmavilarasau.net/), actriu santcugatenca de teatre,
(http://xarxanet.org/sites/default/files/la_bressola.jpg)
cinema i televisió; Ràdio Terra (http://laradio.cat/), mitjà digital d'abast
La Bressola serà reconeguda per l’esforç
nacional de projecte cooperatiu i amb vocació de transformació social; Josep
continuat al llarg dels darrers quaranta anys
Maria Espinàs (http://www.escriptors.cat/autors/espinasjm/pagina.php?
per promoure l’educació en català a la
id_sec=2790), escriptor i periodista barceloní conegut per les novel·les, per les
Catalunya Nord.
cròniques de viatges i pels articles periodístics; i l'escriptor barceloní Miquel
Desclot (http://www.escriptors.cat/autors/desclotm/pagina.php?
id_sec=1600), que serà el guardonat local en reconeixement a la seva tasca
de difusió de la llengua catalana, principalment en els àmbits de la poètica, la
prosa, l’ensenyament, la traducció i la música.
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DocsBarcelona: un
festival de mirades
inquietes
(/cultural/noticies/docsbarcelona
unfestivalde
miradesinquietes)
DocsBarcelona arriba a la
seva dinovena edició apostant
pel gènere documental, la
internacionalització del
certamen i la consolidació de
Barcelona com a capital del
documental.

La periodista castellarenca Mireia Sans presentarà l'acte. També hi participarà
l’Eliana Oliveira de Freitas, autora del llibre “Ajudeume. El crit d’una llengua
que vol seguir viva”. A més, es presentarà el Cartell del Correllengua 2016
(http://www.cal.cat/projecte/correllengua2016/), dissenyat per Anna Fenoy,
i dedicat a la periodista i escriptora Montserrat Roig. Es presentarà també, el
Manifest de la present edició, escrit per Vicenç Villatoro. Mariona Roca,
acompanyada d’Ivan Hinojosa i Giuseppe Costa, s'encarregaran de musicar
l'acte.
(http://xarxanet.org/sites/default/files/emma_vilarasau.jpg)
Emma Vilarasau, per la seva trajectòria
professional, que l’ha convertida en una de
les millors actrius del teatre català i en
català.

Aquest esdeveniment és obert al públic i l’assistència és gratuïta amb
inscripció prèvia. Per a més informació i confirmacions, les persones
interessades poden adreçarse al correu cal@cal.cat o bé al telèfon 93 415 90
02.
Premis Joan Coromines
L’any 2002, quan es complien cinc anys de la mort del gran filòleg i lingüista
Joan Coromines, des de la CAL es va decidir, en record a la seva trajectòria i a
la seva persona, donar el nom de Joan Coromines als premis que anualment
lliurem a persones, col·lectius o empreses que han destacat pel seu compromís
en la normalització de la nostra llengua, cultura i nació. Aquests premis 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 com a poble.

(http://xarxanet.org/sites/default/files/radio_terra.jpg) Afegeix un comentari nou
Ràdio Terra, 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.
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Salvador Casals:
"L'associacionisme
ha d'assumir un
paper més decisiu
per a la
transformació social"
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Treballar els mecanismes de
participació de la ciutadania a
les entitats. És un dels reptes

