
Bones raons  

per associar-te a           
l’Institut  

d’Estudis Penedesencs:   

la nostra història  

i el nostre  

projecte cultural 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
Nom  

Cognoms  

Data de naixement  

Adreça  

CP  

Municipi i comarca 

 

 

Telèfon  

Adreça electrònica  

DNI  

Professió  

                             

D’acord amb la normativa vigent l’Institut d’Estudis Penedesencs    

t’informa que les teves dades seran incloses en un fitxer de la nostra 

titularitat amb la finalitat de tramitar l’alta com a soci i poder-te informar 

de les nostres activitats. Pots exercir el dret d’accés, rectificació,     

oposició i cancel·lació per correu electrònic dades@iepenedesencs.org 

o bé al nostre domicili social c. Banys,11- 08720 Vilafranca del        

Penedès. 

Signatura i data 

Dades Bancàries (Codi IBAN) 

 Reconeixements  

a la Cultura 

Reconèixer aquelles persones que destaquen  

en la seva activitat cultural al Penedès, forma 

part de l’esperit de l’Institut d’Estudis               

Penedesencs, per aquesta raó atorga els 

“Reconeixements a la Cultura” en quatre camps: 

Reconeixement “Santiago Rusiñol de les Arts”. 

Premia la creació artística. 

Reconeixement  “Emili Giralt” de recerca.  

Reconeixement “Teresa Basora” de promoció i          

divulgació de la cultural 

Reconeixement “Pau Casals” per la trajectòria                 

i compromís cultural. 

La proposta dels candidats la pot fer qualsevol 

persona, entitat o administració pública; l’elecció 

dels premiats recau en el Jurat que cada Festa 

de la Cultura del Penedès atorga els                

reconeixement.  

Propera edició: 2021 

 

Més de 40 anys d’història. 

Més de 30.000 activitats culturals.  

L’Institut d’Estudis Penedesencs és una 

institució amb un projecte cultural,       

històric i científic amb projecció a tot  

Catalunya, però on el Penedès,                 

els penedesencs i les penedesenques 

han estat, són i seran els protagonistes 

 

El Govern de Catalunya 

va atorgar a l’Institut 

d’Estudis Penedesencs la Creu de Sant Jordi 

l’any 2014 "per l'interès de la tasca que du a 

terme aquest centre, dedicat a l'estudi, la 

promoció i la difusió del patrimoni cultural, 

 Vull ser soci numerari   45 € a l’any 

 Vull ser soci benefactor  

 
Cal que Indiqueu la quota superior a 45 €  

 Seus Socials de l’IEP 

C. Banys, 11 

Tel. 938 92 19 79 

 secretaria@iepenedesencs.org 

www.iepenedesencs.cat 

08720 Vilafranca del Penedès 
 

C., Sant Pau, 13 

Vilanova i al Geltrú 
 

C. Major, 18   

(Biblioteca Terra Baixa) 

El Vendrell 

 



La teva quota serveix per donar força         

a l’estructura de                                         

l’Institut d’Estudis Penedesencs                     

i, a més, suposa que a la teva declaració de 

la Renda de les Persones Físiques             

n’obtinguis un descompte de fins el 75% 

de l’import de la quota. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Institut d'Estudis Penedesencs (IEP) és una entitat cultural fundada el 15 de maig de 1977, aviat  
reconeguda d’interès cultural i d’utilitat pública l’any 2012. L’acte fundacional va tenir lloc al Castell 
de Sant Martí Sarroca.  

Les finalitats de l’Institut d’Estudis Pendesencs: Als seus estatus es declara des de la seva      
fundació que les seves finalitats són: “...la investigació, l’estudi i la divulgació de la història, l’art, el 
folklore, la llengua, la toponímia, la literatura, la geografia, l’arqueologia, la bibliografia, les ciències 
naturals, l’economia i d’altres que es considerin oportunes dins l’àmbit d’actuació de l’associació.”  

Altre objectiu que desenvolupa l’IEP és l’assistència en la realització dels  treballs de recerca 
(TREC). 
 
Un node cultural: En el desenvolupament d’aquest immens propòsit que és conèixer, recollir,    
preservar i divulgar la cultura penedesenca l’Institut d’Estudis Penedesencs treballa en 
col·laboració amb biblioteques i arxius, amb centres d’estudis i associacions locals, i amb la           
Coordinadora de Centres de Parla Catalana, amb l’Institut Ramon Muntaner, amb l’Institut d’Estudis 
Catalans, amb les Universitats de Barcelona, Autònoma i Rovira i Virgili, així mateix desenvolupa   
projectes en conveni amb la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb les            
diputacions de Barcelona i Tarragona, amb els Consells Comarcals de l’Alt Penedès, Baix Penedès i 
Garraf, i amb els municipis que conforme el Penedès així com amb diverses empreses i fundacions 
privades. 
 
Seccions: Els socis i sòcies poden integrar seccions dedicades a una especialitat; actualment estan 
en actiu les de Patrimoni del Vendrell, d’Història, d’Arts, d’Arqueologia, de Toponimia i de Parlar   
Català.  
 

Grans projectes i nombroses activitats:  

 “Tots els noms”, dedicat a la recuperació de la memòria històrica. 

 “Llibre Blanc de la Cultura al Penedès”, una aproximació  a la cultura del territori i un procés  
participatiu sobre el present i el futur de la cultura al Penedès. 

 Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès, un projecte que està creant un  
registre documental dels testimonis aportats pels propis habitants del Penedès, en relació a 
activitats productives, processos i tècniques; creences, festes, rituals i cerimònies; tradicions 
orals, particularitats lingüístiques i formes de comunicació; representacions, escenificacions, 
jocs i esports tradicionals; manifestacions musicals i sonores; salut, alimentació i gastronomia; 
formes de sociabilitat col·lectiva i organització social (associacions, cooperatives, etc). 

 Parlar Penedesenc: les característiques lèxiques i fonètiques pròpies i distintives. 

 Jornades d’Estudis cada any dedicades a un tema d’interès comú a tot el territori del Pene-
dès, i que van ja per la XXVI edició.  

 

L’institut d’Estudis Penedesencs organitza cada any al voltant de 100 activitats d’accés lliure   
dedicades a la divulgació cultural, històrica i científica, celebrades en els diferents municipis 

del Penedès. 

45 €   

DESCOMPTE  

DE FINS EL 

 75 %  

A L’IMPOST DE LA RENDA 

DE LES PERSONES FÍSIQUES 

11,25 € 

A efectes reals    

aquesta pot ser la teva 

quota anual 

I si ets soci benefactor, 

les quotes fins a 150 € a l’any tenen el 

mateix tractament fiscal,  

per la qual cosa la teva quota real pot ser de 

37,50 €  a l’any. 

Participa!  

Fes-te’n soci o sòcia  

 


