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E
l procés d’elecció del Català 
de l’Any 2013 té tots els in-
gredients per garantir, un 
any més, l’emoció fins a 

l’últim minut. La llista de 10 finalis-
tes, les seves fites i carisma, estan 
propiciant una intensa pluja de vots 
dels lectors. El públic, aquest any 
també, es bolca en un premi que, 
convocat per EL PERIÓDICO, s’ha 
guanyat un lloc d’honor entre els 
grans guardons que es concedeixen 
a Catalunya. 
 El nom del guanyador del pre-
mi del Català de l’Any 2013, aquella 
personalitat d’entre els 10 finalistes 
que obtingui més suport dels ciuta-
dans, es desvelarà el dia 13 de maig a 
la nit en la recta final d’una emotiva 
cerimònia que se celebrarà al Teatre 
Nacional de Catalunya. La cerimò-
nia, que serà presentada per les peri-
odistes Helena Garcia  Melero i Lídia 
Heredia, serà retransmesa en direc-
te per TV-3.

CARRERA DE FONS / El període de vota-
ció es va iniciar el dia 30 de març i, 
tres setmanes després d’aquesta ar-
rencada, la competició està molt re-
nyida entre alguns aspirants al pre-
mi. El candidat amb menys suport 
del públic abandonarà aquest dime-
cres, diada de Sant Jordi, la carrera 
pel Català de l’Any. Les eliminacions 
s’aniran succeint fins que el dia 8 de 
maig se sabrà finalment el nom dels 
tres finalistes, els que, per votació 
popular, encarnaran la terna defini-
tiva. A partir de llavors, i fins al dia 
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na, com Josep Maria Benet i Jornet, 
Lluís Pasqual i Clara Segura; espor-
tistes, com Marc Márquez i Xavi Her-
nández; el nefròleg Federico Op-
penheimer; l’oceanògrafa Josefina 
Castellví; el fotògraf Joan Fontcu-
berta; els germans Roca, artífexs 
de l’èxit del Celler de Can Roca; i 
l’activista solidària Núria Gispert. 
Un d’aquests recollirà el testimoni 
que deixa l’oncòleg infantil Josep 
Sánchez de Toledo, guanyador de la 
passada edició.
 Els lectors poden votar per tres vi-
es: per la web, accedint a www.catala-
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delany.cat; per telèfon, trucant al te-
lèfon 905 855 803, i per SMS, enviant 
un missatge al 25152 amb la paraula 
CATALA i, després d’un espai, afegir-
hi el nom del candidat a qui es vol 
donar suport. 

PREMI ALS VOTANTS / Totes les persones 
que participin en el procés de vota-
ció del premi del Català de l’Any 
d’aquest 2013 rebran una subscrip-
ció gratuïta a l’edició digital d’EL PE-
RIÓDICO DE CATALUNYA. A més a 
més, entraran en el sorteig d’interes-
sants premis. H

13 de maig al migdia, ja només es 
podrà votar per un d’ells. La votació 
es tancarà davant el notari Lorenzo 
Valverde. El fedatari posarà el nom 
del guanyador en un sobre que no 
s’obrirà fins al moment final de la 
gala del Teatre Nacional. El guanya-
dor, després de superar una autènti-
ca carrera d’obstacles, rebrà, a més a 
més de tot l’afecte popular, una es-
cultura de l’artista Ricard Vaccaro 
creada especialment per a aquesta 
ocasió.
 Entre els finalistes hi ha persona-
litats del món de les lletres i l’esce-
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