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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Intervencions


Teresa Cabré, presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans



Maria Corominas i Piulats, doctora en ciències de la informació,
membre numerària de la Secció de Filosofia i Ciències Socials
i vicepresidenta de l’IEC, que pronunciarà el discurs:
«LLENGUA I MITJANS DE COMUNICACIÓ A CATALUNYA.
Política lingüística, política de mitjans i societat civil»



Lluís Llach, músic, cantautor, escriptor i polític català
Cant d’Els segadors, himne nacional de Catalunya

Catalunya triomfant
Tornarà a ser rica i plena
Endarrere aquesta gent
Tan ufana i tan superba.
Ara és l'hora, segadors
Ara és l'hora d'estar alerta
Per quan vingui un altre juny
Esmolem ben bé les eines.
Que tremoli l'enemic
En veient la nostra ensenya
Com fem caure espigues d'or
Quan convé seguem cadenes.

Bon cop de falç!
Bon cop de falç,
Defensors de la terra,
Bon cop de falç!

MARIA COROMINAS I PIULATS
Doctora en ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, és
professora al Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació d'aquesta
Universitat.
Entre el 1999 i el 2005 va ser sotsdirectora de l’Institut de la Comunicació (InCom)
de la UAB. Del 2007 al 2013 vas ser cap de l’Àrea d’Estudis i Recerca del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC).
La seva recerca s’ha centrat especialment en la llengua als mitjans de comunicació,
en les polítiques de comunicació i en les transformacions dels mitjans de comunicació
en el context de la digitalització. Entre d’altres, ha dirigit el projecte de recerca «La
comunicació local en l’entorn digital a Espanya (2003-2006)» (Plan Nacional I+D+I,
ref. BSO2003-04863) i ha estat editora de les tres primeres edicions de l’Informe de
la Comunciació a Catalunya, publicat per l’InCom e la UAB, corresponents als anys
2000, 2001-2002 i 2003-2004.
Des del 2020 és coordinadora acadèmica del Màster Oficial en Mitjans, Comunicació
i Cultura de la UAB.
És membre de la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC), que va presidir del 2006 al 2009.
Va ser presidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC des del gener de
2016 fins al juny de 2020.
Actualment és vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Catalans.

LLUÍS LLACH
Músic, cantautor, escriptor i polític català. Va ser l'últim component del grup d’Els
Setze Jutges se'l considera un dels capdavanters del fenomen de la Nova Cançó. Ha
estat un referent, no solament musical sinó també intel·lectual, de tres generacions.
El setembre de 1979 va esdevenir el primer cantant no operístic que va actuar al
Gran Teatre del Liceu per presentar Somniem. El 6 de juliol de 1985, Llach va
congregar 103.000 persones al Camp Nou durant la celebració d'un concert, el més
gran fet mai a Europa fins aleshores.
El 2011 va crear la Fundació Lluís Llach al Senegal. El seu llibre Memòria d'uns ulls
pintats fou un dels més venuts de l'any 2012. És un dels fundadors de l'Assemblea
Nacional Catalana.
A les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015, Lluís Llach va liderar la llista de
la coalició independentista Junts pel Sí a la circumscripció de Girona. Va ser diputat
al Parlament de Catalunya des de l’octubre de 2015 fins l’octubre de 2017. El 8 març
de 2016 va ser president de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent al Parlament,
prenent el relleu de Muriel Casals, fins a l’extinció del càrrec.
Des del novembre del 2018 presideix el Consell Assessor per a l’impuls d'un Fòrum
Cívic i Social pel Debat Constituent.

