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Els darrers Premis Nacionals

El jurat dels Premis Nacionals de cultura, presidit pel conseller Joan Manuel Tresserras, ha atorgat el Premi Nacional de cultura popular a
l’associació L’Era, espai de recursos agroecològics de Manresa; el de patrimoni cultural, al Patronat d’Estudis Osonencs; el de pensament
i cultura científica, a la neurobiòloga Mara Dierssen; i el de projecció social de la Llengua Catalana, a la Plataforma per la Llengua
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El jurat dels Premis Nacionals de cultura, presidit pel conseller Joan Manuel
Tresserras, ha atorgat el Premi Nacional de cultura popular a l’associació
L’Era, espai de recursos agroecològics de Manresa; el de patrimoni cultural,
al Patronat d’Estudis Osonencs; el de pensament i cultura científica, a la
neurobiòloga Mara Dierssen; i el de projecció social de la Llengua Catalana,
a la Plataforma per la Llengua. Els quatre guardons, dotats amb 18.030
euros, es lliuraran el 25 d’octubre a Manresa juntament amb els altres
trezte Premis Nacionals concedits al llarg de l’estiu.
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L’Era s’ha endut el guardó, segons el jurat, “perquè dóna suport a la
producció agrària i la ramaderia ecològica i difondre els plantejaments
agroecològics, tant entre agricultors i tècnics, com entre consumidors i
persones vinculades a la terra”. Per la seva banda, el Patronat d’Estudis
Osonencs ha estat premiat “per la promoció del patrimoni històric, artístic i
cultural d’Osona i pel foment de la investigació científica i per les activitats
editorials, expositives i formatives que du a terme”.
I mentre Mara Dierssen ha estat distingida “per la recerca en l’àmbit de la
neurobiologia de la síndrome de Down i el cromosoma 21”, la Plataforma
per la Llengua ha estat premiada “per la seva continuada activitat des de fa
més de deu anys a fer avançar la presència de la llengua catalana en l’espai
públic en àmbits concrets, des dels productes de consum i el món
empresarial fins a l’activitat universitària amb estudiants Erasmus”.
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Catalunya Nord és, com el seu nom indica, Catalunya. L'IES del Soler és un
centre de secundària en català de la Bressola; l'estat francès mai pagarà un
centre d'aquest tipus, per tant, ho hem de fer nosaltres. En Carod fa país;
comentaris com el de 'l'indignat' fan pena.

Molt bé Carod 30.08.2008, 16:02
He sentit a cat. informació que carod ha inaugurat un IES a la CATNOrd pel
preu, pagat per la GENCAT, de 2 milions d'euros. I aquí els nostres fills als
barracons. . . Impresentable. La GENCAT ha de pagar obra nova aquí no al
Estat Francès. Aquí plens de barracots i nosaltres regalant els diners. Patètic
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indignat 30.08.2008, 15:45
Felicitats als premiats.

http://wwww.avui.cat/article/cultura_comunicacio//39557/darrers/premis/nacionals.html
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