
 
 

 
 

FESTA DE LA CULTURA. PENEDÈS 2009 
 

RECONEIXEMENTS CULTURALS 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA FESTA DE LA CULTURA. PENEDÈS 2009 

 
 

TEATRE DE CALAFELL 
Divendres 15 de maig, a les vuit del vespre 

 
 
 
L’accés a la Festa de la Cultura Penedès 2009 és lliure i gratuït, però les 
persones s’hauran d’inscriure prèviament a les seus de l’Institut d’Estudis Penedesencs, 
i se’ls assignarà una entrada numerada, que recolliran quan accedeixin al teatre.  
 
 
A partir de dos quarts de vuit del vespre: 

La gent arriba, s’acredita i se li lliura l’entrada i el programa d’actes 
Un cop tinguin l’entrada els assistents seran acomodats pels alumnes de l’IES 
Camí de Mar de Calafell. 
Les persones convidades seran rebudes per la Junta de l’IEP i l’Ajuntament de 
Calafell. 

 
A les vuit del vespre: inici de l’acte  

Els presentadors Víctor Merencio i Jordina Biosca donen la benvinguda i 
expliquen breument: La nit i els premis, que s’hi farà, i presenten  l’actuació 
“Les més belles paraules” de l’IES Camí de Mar 

 
A un quart de nou del vespre: 

Actuació “Les més belles paraules” de l’IES Camí de Mar (20’) 

A dos quarts i cinc de nou del vespre 
Els presentadors demanen al President de l’IEP que pugi a l’escenari. 
El President de l’IEP presenta els premis i el seu valor pel Penedès. 
Els presentadors demanen al representant de la Generalitat de Catalunya, a 
l’Alcalde de Calafell, i el President de Caixa Penedès a l’escenari per lliurar els 
premis. 
A continuació els conductors inicien la presentació dels premis i dels 
guanyadors i el seu lliurament, seguint aquest guió: 



- Característiques del Reconeixement  
- Lectura de l’acta del jurat on es valoren els mèrits del 
guanyador sense dir-ne el nom. 
- Lectura del nom de la persona reconeguda, que es demana 
que pugi a l’escenari. 
- Lliurament del premi  
- Intervenció de la persona/entitat reconeguda 
- Se seu a la seva butaca a l’escenari 

 
L’ordre de lliurament del premis serà: 

1. Collita 2009 Santiago Rusiñol de les Arts  (Alcalde Calafell) 
2. Collita 2009 Emili Giralt de Recerca (President Caixa 

Penedès) 
3. Collita 2009 Teresa Besora de Promoció i divulgació cultural 

(President IEP) 
4. Collita 2009 Pau Casals de Trajectòria i compromís cultural 

(representant de la Generalitat de Catalunya) 
Fotografia amb els guanyadors i els presidents 
 

A partir de les nou del vespre 
Quatre petites intervencions en aquest ordre: 

- Alcalde de Calafell. 
- President de Caixa Penedès 
- President de l’IEP 
- Representant de la Generalitat de Catalunya 

 
Cloenda de l’acte amb l’actuació de l’IES Camí de Mar amb la paraula 
Catalunya 

 

A partir de dos quarts de deu  
A l’espai obert: pica-pica acompanyat de música  

 
 
 
 
 
 
 

 


