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El Congrés Convit lliura els seus premis 

 

 

Daniel Olivares i Joan Beltran guanyen els premis Convit 

Olivares, un jove informàtic d’Elx, s’ha endut el premi a una iniciativa de promoció per la 
campanya que ha aconseguit la traducció del You Tube al català, i el tortosí Beltran ha obtingut el 
Premi a la trajectòria per tota una vida dedicada a l’ensenyament de la llengua 

Divendres dia 25, el 2n Congrés Convit es va iniciar amb la taula titulada «Llengua, immigració i 
empresa als territoris de parla catalana», que va moderar Xavier Graset i que va tenir com a convidats 
representants dels governs de la Catalunya Nord, Andorra, les Illes Balear i el País Valencià. 

 (...) 

Premis per a Elx i Tortosa 

Durant el dinar de cloenda es van desvelar els guanyadors dels premis Convit, que van lliurar Lluís 
Miquel Pérez, alcalde de Reus; Jordi Agràs, director territorial de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i 
Empar Pont. 

Daniel Olivares, un jove informàtic d’Elx, es va endur el Premi Convit a una iniciativa de promoció de la 
llengua per la campanya que, a través de la xarxa flog.cat, va aconseguir la traducció del You Tube al 
català. 

D’altra banda, Joan Beltran, de Tortosa, va obtenir el Premi a la trajectòria de promoció de la llengua per 
tota una vida dedicada a l’ensenyament de la llengua, a la publicació de manuals i a l’estudi i difusió de 
l’estàndard occidental. 

La sobretaula va ser amenitzada per les jotes improvisades de Joseret de Tortosa. 

Tot seguit, els assistents que ho van desitjar van seguir una visita guiada al Gaudí Centre i a l’exposició 
“Ara toca festa”. 

El Convit l’han organitzat la Regidoria de Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, la Direcció 
General de Política Lingüística, el Consorci per a la Normalització Lingüística, la Diputació de 
Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili i la Cambra de Comerç amb la coŀlaboració de la Xarxa 
Vives d’Universitats, el Govern d’Andorra, l’Ajuntament de Perpinyà i la Direcció General de 
Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. 
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http://www.cdlpv.org/dtl/flog.cat
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