
                                                                                

 

Els Premis Octubre a la trajectòria, volen ser un reconeixement a aquelles persones, 

associacions, col·lectius i entitats que s’han distingit al llarg de la seva trajectòria en la 

defensa d’una societat més justa, més democràtica i més lliure, treballant per la llengua 

catalana, la independència del nostre país i la unitat d’acció. 

 

La comissió organitzadora dels Premis Octubre a la Trajectòria 2021, ha decidit atorgar 

aquest primers Premis Octubre a la Trajectòria, 2021 a les persones següents: 

 

M. H. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó                   

M. H. Sra. Carme Forcadell i Lluís 

I. Sr. Oriol Junqueras i Vies 

I. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 

I. Sra. Dolors Bassa i Coll 

I. Sr. Jordi Turull i Negre 

I. Sr. Antoni Comín i Oliveres 

I. Sra. Meritxell Serret i Aleu 

I. Sra. Clara Ponsatí i Obiols 

I. Sr. Lluís Puig i Gordi 

I. Sr. Josep Rull i Andreu 

I. Sr. Raül Romeva i Rueda 

Sr. Jordi Sánchez i Picanyol 

Sr. Jordi Cuixart i Navarro  

Sra. Anna Gabriel i Sabaté 

Sra. Marta Rovira i Vergés 

  

L’entrega dels primers Premis Octubre a la Trajectòria, 2021, es farà el 29 de setembre de 

2021 a les 19 h, a l’auditori de les Cotxeres de Sants, carrer de Sants, 79, Barcelona. 

 

A l’acte està prevista una pantalla per fer connexió en directe amb les persones exiliades  

o amb les persones que no puguin participar-hi presencialment, mitjançant un vídeo 

gravat o en directe. També, en el cas de no poder assistir-hi es podrà delegar  la recollida 

del premi. 

 

Cal fer una reserva, enviant un correu a 

organitzacio@mesjunts.cat amb el vostre nom i cognoms i, 

també, el vostre telèfon mòbil. 

L’aforament estarà limitat; en el cas que estigui complet, us 

enviarem un correu electrònic per avisar-vos.   

Premis Octubre 2021 
 a la Trajectòria 
Dimecres 29 de setembre 19 hores                            

Auditori Cotxeres de Sants 
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