Acte de lliurament de la Distinció
d’Honor del Priorat

Neus Català Pelejà
13 de juny de 2015 – 17 hores
Teatre l’Artesana de Falset

·
·

·
Inici de l’acte a les 17.00 h
Guiarà l’acte el periodista dels Guiamets, Jordi Soldevila Amorós.
·

·

Benvinguda a la Sra. Neus Català per part del President i les
conselleres i els consellers del Consell Comarcal del Priorat a la
plaça de l’Artesana.
Ballada dels Gegants de Falset acompanyats de la colla de grallers
de la Falç.
A continuació s’inicia l’acte protocol·lari a l’interior del teatre de
l’Artesana.

·
·
·

Parlament del President del Consell Comarcal .
Parlament de l’Hble. Sra. Neus Munté, consellera del
Departament de Benestar i Família, de la Generalitat de
Catalunya.
Lliurament de la medalla centenària del Govern de la
Generalitat als cent anys de vida a la Sra. Neus Català per part
de la Consellera de Benestar Social i Família.
Parlament en nom de la Sra. Neus Català per part de la seva
filla, Margarita Català.
Ballada de la Jota de Falset a càrrec de la Corranda.
Vi d’honor i comiat.

Al vestíbul del teatre hi haurà una exposició que cedeix l’Amical
Ravensbruck i durant l’acte es projectarà un DVD sobre la Sra. Neus
Català.
Col·laboren:

·
·
·
·
·

·

Glossa sobre la Sra. Neus Català a càrrec del periodista falsetà, Toni
Orensanz Pi.
Parlament Anna Sallés, presidenta Amical Ravensbruck.
Salutació i parlament alcalde dels Guiamets
Petita actuació de la Sra. Marina Rossell
Lectura de l’acord de concessió de la Distinció d’Honor del Priorat
aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Priorat, per part del Sr.
Arturo González Benet, secretari de la corporació comarcal.
Lliurament de la distinció a la guardonada per part del President
del Consell Comarcal del Priorat.
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