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La CAL reconeix la Coordinadora
Sardanista de L’Hospitalet
Lliurament dels IX Premis Joan Coromines per la divulgació de la cultura catalana
La Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) ha
lliurat al Casino del Centre els
IX Premis Joan Coromines, per
distingir persones i entitats que
destaquen per la defensa i la
difusió de la llengua i la cultura
catalanes. Entre els guardonats
es troba la Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet.
Els premis de la CAL porten el
nom del fi lòleg mort a Barcelona
l’any 1997, considerat un dels grans
romanistes i lexicògrafs del segle
XXI. La seva trajectòria va ser reconeguda amb el Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes i amb el Premi
Nacional de les Lletres Espanyoles.
La seva aportació a la llengua catalana es considera molt valuosa.
Per aquest motiu, els premis
Joan Coromines destaquen la tasca
dels difusors de la llengua i la cultura
de Catalunya. Enguany, la Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet ha
estat reconeguda per la divulgació
local de la cultura i la dansa popular. També han estat guardonats el
doctor Joan Solà (acadèmic, doctor
honoris causa per la Universitat de
Lleida i també Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes), la cooperativa de
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‘SOS Cal Trabal’
guanya l’Urbs
del Metropolis
El Festival de Curtmetratges Me tropolis, organitzat per Joves
per la Igualtat i la Solidaritat, ha
atorgat el guardó L’Hospitalet
com a Urbs al documental SOS
Cal Trabal, realitzat per David
Casademunt i Fran Menchón.
També van ser premiats La historia de siempre, de José Luis
Montesinos; Dime que yo, de
Mateo Gil; El vespre, de Joan Martínez Giménez, i El fi n, d’Adán
Pichardo, que es va endur el
premi per a participants menors de
18 anys. # R .
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‘Descarga directa’,
primer premi del
Dulcinea Curts
El Festival Dulcinea Curts, que
organitza l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de
L’Hospitalet i el Club Social el
Roure, ha premiat el curt Descarga directa del Club Social de
Castellar del Vallès. El segon premi
va ser per Sí, sí, però no. Aquests
treballs els han realitzat persones
afectades per malalties mentals i
contribueixen a la seva rehabilitació
a través de l’expressió artística. Els
par ticipants han inver tit entre 6
mesos i un any de feina per realitzar
aquests curts. # R .
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La presidenta de la Coordinadora Sardanista, Mercè Tubau, rep el guardó de la CAL

llibres Abacus i la Comissió 350 anys
de Resistència al Tractat dels Pirineus, per la mobilització popular que
van convocar a Perpinyà el novembre
de l’any passat per abolir la frontera

de la Catalunya Nord que la separa
de la resta dels països catalans.
L’acte va comptar amb la presència de l’escriptora Patricia Gabancho,
autora del manifest del Correllengua

2010, que va pronunciar una conferència i va llegir el manifest, i amb
les actuacions musicals de l’esbart
Dansaires de L’Hospitalet i del grup
de folk Sants&Fot. # REDACCIÓ

