L'Era, Maara Dierssen, Plataforma per la
Llengua, i el Patronat d'Estudis
Osonencs, Premis Nacionals de Cultura
La cerimònia de lliurament es farà el 25 d'octubre a
Manresa
El jurat dels Premis Nacionals de Cultura ha guardonat
l'Era, espai de recursos agroecològics de Manresa, la
neurobiòloga i investigadora Mara Dierssen, la Plataforma
per la Llengua i el Patronat d'Estudis Osonencs. Aquests
quatre premis s'afegeixen als tretze guardonats que rebran
la distinció en la cerimònia que es farà el 25 d'octubre al
Teatre Kursaal de Manresa.
L'Era, espai de recursos agroecològics de Manresa, Premi Nacional de
Cultura Popular
L'Era, Espai de recursos agroecològics de Manresa, ha estat distingida amb el
Premi Nacional de Cultura Popular pel fet de 'donar suport a la producció agrària
i a la ramaderia ecològica i de difondre els plantejaments agroecològics.' L'Era
és una associació sense ànim de lucre que va néixer el 1999 a Manresa i que
treballa per la producció ecològica i la difusió dels plantejaments agroecològics.
Mara Dierssen, Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica
El jurat dels Premis Nacionals de Cultura ha atorgat a la neurobiòloga Mara
Dierssen el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica 'per la recerca en
l'àmbit de la neurobiologia de la síndrome de Down i del cromosoma 21'. El jurat
ha destacat l'article publicat per Dierssen l'any 2007 a la revista Journal of
Neuroscience sobre el funcionament de la memòria i reconeix 'el seu compromís
social i la seva capacitat d'endegar i dirigir iniciatives culturals en favor de les
persones afectades per la síndrome de Down'.
Plataforma per la Llengua, Premi Nacional de Projecció Social de la
Llengua Catalana
La Plataforma per la Llengua ha estat guardonada amb el Premi Nacional de
Projecció Social de la Llengua Catalana 'per la continuada activitat, des de fa
més de deu anys, de fer avançar la presència de la llengua catalana en l'espai
públic en àmbits concrets'. L'entitat es va constituir fa deu anys per promoure la
normalització i la presència del català en l'espai públic. El 2007 va dur a terme
campanyes adreçades especialment al foment de l'ús del català en la nova
immigració i en l’àmbit empresarial.
Patronat d'Estudis Osonencs, Premi Nacional de Patrimoni Cultural
El Patronat d'Estudis Osonencs ha estat guardonat amb el Premi Nacional de
Patrimoni Cultural 'per la promoció del patrimoni històric, artístic i cultural
d'Osona; pel foment de la investigació científica i per les activitats editorials,
expositives i formatives que duu a terme'. El jurat també ha destacat 'la
quantitat i qualitat de les activitats desenvolupades amb motiu del 125è
aniversari del descobriment del Temple Romà, seu de l’entitat.'
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