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LLIURAMENT dels PREMIS FCaCU 2012 
 
En el marc de la Trobada de tardor  que la Federació Catalana d’Associacions i Clubs 
UNESCO ha dut a terme a Manresa, el dissabte 10 de novembre del 2012, s’ha fet el 
lliurament de premis de la 3a edició dels premis FCaCU – Fem Cultura amb els Colors de 
la UNESCO.  
 
A l’acte hi han assistit representants de les associacions UNESCO de: Barcelona, el 
Masnou, Girona, la Garriga, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Manresa, St. Adrià de Besòs 
i Tortosa. 
 
Ma. Dolors Reig, presidenta de la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO ha 
llegit  el veredicte del Jurat. 
 
Veredicte: 
 
El dia 6 de novembre de 2012, els membres del Consell directiu de la Federació Catalana 
d’Associacions i Clubs UNESCO constituïts en Jurat de la 3a edició dels Premis FCaCU – 
Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO - decideixen atorgar els premis següents: 

 
 Modalitat A (adreçada a associacions, centres i clubs UNESCO), a l’associació 
Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa, bàsicament, pel seu treball a favor de la 
llengua catalana en col�laboració estreta amb altres entitats, primer des de la Gimcana de 
les llengües i actualment amb la seva participació a SOMESCOLA.CAT, i per la instauració 
del Premi Federico Mayor  Zaragoza amb el qual han estat capaços d’anar molt més enllà 
del seu àmbit territorial i crear veritables vincles intergeneracionals i transversals.  
 
 Modalitat B (adreçada a biblioteques, càtedres i escoles), queda deserta.  
 
 Modalitat C (adreçada a associacions i entitats afins), a l’associació Terra dels 
Avis – Terradelsavis - d’Elna a la Catalunya Nord, per la seva proposta de recuperació 
i difusió d’una part del seu patrimoni, per voler “salvaguardar la memòria agrícola de la 
plana del Rosselló”. El seu és un veritable exercici de diàleg i treball intergeneracional, de 
“solidaritat entre generacions” tal com proposa el lema de l’any europeu 2012.  
 
Recullen els premis:  

• Montse Esteve, presidenta d’Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa  

• Lluís Lucero, vicepresident d’Amics de la UNESCO de Girona, en representació de 
l’associació Terradelsavis 

 
 
Manresa, a 10 de novembre del 2012 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO 

www.fcacu-unesco.org 

c/e: info@fcacu-unesco.org 

 
 


