PREMI RAMON ARAMON 1 SERRA A LA LLEIALTAT
LINGUISTICA
L'Associació Ilengua nacional institueix el dia 2 de fcbrrr de 1993 el "i'remi Ranion
Aramon i Serra a la lleialtat lingüística".
Llengua Nacional crcu que el regal millor que pot oferir a Ramon Aramlin i Serra 6s
un premi que porti el seu tiom i que, en conseqütncia, perpetuara aqucst Iiomeiiatge
a traves del temps.
Aquest premiva adreqat a entitatsi persones qiieno tencn rcsa veure amhels estiidis
lingiiístics, que no exerccixen cap professií) relacionada amh la Ilengua, perh que,
alhaments'haii mantingut fidelsal seu ús, trit ~ionant.així,Iliirtestimoni voluntari de
Ileialtata la Ilengiiadelnostrrpoblc. El premi sera lliuratcada anyper Ramon Aramon.
Hi hauri u n primer premi que ser5 lliurat obligat0riament a una entitat o empresa.
Aquest premi consistiri eii una placa d'argent i una petita dotació economica a c5rrec
d e Llengua Nacional i d e les institucions culturals que s'lii vulguin arilierir. Ceran
atorgades tambbunes meticions personals-finsa vui t-. Aquestes mencionsno tindran
dotació economica i rebran una placa d'argent.
Formaran cl Jurat les persones de Llengua Nacional designades per la junta d e
Governde I'Associació. Podran formar-hi part tambed'altrcs persones designades per
entitatsadherides.Presidir:ielJuratKamonAramoniCerra. Elscandidñtsnr~espodran
presentar,sinóq~ieseranprop«satspermemhresdeLlenguaNacional,lesdelegaci»ns
territorials de la qual s'estenen per tot el territriri lin@~ísticcatala.
Mitjan~antaquest premi Lleiigua Nacional vol retre homenatgepermaneiit a I'liome
a qui devemla supervivencia de la nostra llcngua en un tempsde naufragi i desileiici
imposat, a qui devem la continüitat de la nostra llengua en un temps d'ignorincies i
de duhtes, a qui devem Uesperanqa infatigable en el futur del nostre poble. Per aixb
Llengua Nacional vol que el seu nom s'cscampi indefugiblement unit a I'actitud
exemplar envers la llengua i que resti cscrit en d'altres Ileialtats que avui sóti possibles
perquP el1 s'hi va jugar la vida.
És una mostra petita de la nostra gratitud per witanta-cinc anys de lluita i d'anior,
per una vida al cervei de la Ilengua.
LLENGUA NACIONAL

