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DIARI DEL BAIX PENEDÈS

27 de febrer del 2009
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Calafell acollirà, el proper 15 de maig, la primera
gran Festa de la Cultura del
Penedès, segons han anunciat l’Institut d’Estudis Penedesencs i l’Ajuntament de
Calafell.
La celebració neix per
ser un punt de trobada biennal de la cultura de les
tres comarques i, en el seu
transcurs, es lliuraran els
Reconeixements Culturals,
certamen de nova creació
que distingirà, en quatre categories, el treball de persones i entitats en els diversos
camps de la creació artística,
la recerca i el saber, la promoció i la divulgació cultural i
la trajectòria i compromís
culturals.
Segons ha explicat el president de l’Institut d’Estudis
Penedesencs, Ramon Arna-
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bat, ja és obert el termini per
proposar candidatures. Se’n
podran presentar ﬁns al 23
d’abril a través de les seus de
l’Institut, de l’Ajuntament
de Calafell i dels consells comarcals del Baix, Alt Penedès
i el Garraf. Totes les entitats,
persones i administracions

poden presentar nominacions.
Per facilitar la presentació
de candidatures es podrà descarregar un formulari des de
les webs d’aquestes entitats
i institucions, que també
serà publicat als mitjans de
comunicació impresos pene-

;@8I@

desencs.
No es tracta de premiar, sinó de reconèixer, tot
i que puguin semblar sinònims, ha dit Arnabat, que
ha afegit que, en tot cas, el
premi serà el reconeixement de la societat penedesenca.

Per aquest motiu, els
guardons no seran diners en
metàl·lic sinó una ﬁgura que
s’ha encarregat a un artista
penedesenc.
L’objectiu que pretén
l’IEP és reconèixer i retre
homenatge a persones, entitats, empreses, col·lectius
i administradors per la tasca
realitzada en favor de la cultura penedesenca de les tres
comarques
Els reconeixements portaran el nom de quatre personatges il·lustres del Baix i
Alt Penedès i el Garraf, tant
de naixement com d’adopció: Santiago Rusiñol (reconeixement a les arts), Emili
Giralt (reconeixement a la
recerca), Teresa Basora (reconeixement a la promoció
i divulgació cultural) i Pau
Casals (reconeixement a la
trajectòria i compromís).
L’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, expressa que projectes com aquest demostren la força de la societat
civil, i afegeix que el reconeixement institucional i
la vegueria arribaran tard
o d’hora, però aquí veiem
el que som capaços de fer
sense aquest reconeixement, perquè el Penedès
és una realitat que ja
l’hem fet la gent que hi
vivim.
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L’acte de reconeixement se celebrarà el
15 de maig al Teatre
Auditori municipal de
Calafell. Avui també
s’ha conﬁrmat que
l’acte comptarà amb
un espectacle teatral
calafellenc, “Les més
belles paraules”,
produït a l’Institut
d’Ensenyament Secundari Camí de Mar i que
ha s’ha fet mereixedor
de diferents premis
educatius i guardons
diversos. L’assistència
serà lliure i gratuïta,
però la limitació de
l’aforament farà necessària una inscripció
prèvia, telefònica o digital, a les seus de l’Institut o de l’Ajuntament
de Calafell. La data s’ha
triat perquè un 15 de
maig, el de 1977, es va
fundar l’IEP.

