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La collita cultural del Penedès
L'Institut d'Estudis Penedesencs organitzarà a Vilanova i la Geltrú la segona edició de la
Festa de la Cultura Penedès, on es lliuraran els Reconeixements Culturals Collita 2011
02/02/11 02:00 - LAURA MARÍN

La creació artística, la recerca, la promoció i el
compromís cultural d'entitats, empreses,
administracions i persones del Penedès es
premiarà el 13 de maig a Vilanova i la Geltrú, en la
segona edició de la Festa de la Cultura Penedès
2011, organitzada per l'Institut d'Estudis
Penedesencs (IEP). L'entitat vol guardonar qui més
hagi destacat en aquestes facetes amb els
Reconeixements Culturals Collita 2011 i ho faran
durant una festa que vol ser un punt de trobada
entre gent vinculada al món de la cultura:
“L'objectiu és cercar un punt de trobada entre la
gent interessada en els temes culturals, per tal de
coincidir i establir relacions per a la difusió i la
promoció de la cultura a les tres comarques del
Penedès. Tot i que existeixen altres premis de
caràcter cultural, no hi ha cap distinció que premiï
en l'àmbit penedesenc”, explica Ramon Arnabat,
president de l'Institut d'Estudis Penedesencs.
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Imatge dels premiats a la Festa de la Cultura 2009 que
es va fer a Calafell Foto: GABRIEL MASSANA.

Des d'aquesta setmana i fins al 31 de març,
Notícies de ...
qualsevol col·lectiu, entitat o empresa pot presentar
Vilanova i la Geltrú Calafell Sitges Vilafranca del
una candidatura a qualsevol dels quatre premis de
Penedès
la festa: Santiago Rusiñol de les Arts, que reconeix
la tasca realitzada en el camp de la creació
artística; Emili Giralt de Recerca, per la recerca en
els diversos camps del saber relacionats amb el Penedès; Teresa Basora de Promoció i divulgació cultural,
per la feina en favor de la cultura penedesenca; i Pau Casals de Trajectòria i compromís cultural. Serà un
jurat el que valorarà les propostes i el que decidirà a qui s'atorguen els premis el pròxim 13 de maig a
l'escenari del Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú.
La Festa de la Cultura Penedès es va fer per primer cop el maig del 2009, al teatre municipal de Calafell. En
aquella ocasió el premi Santiago Rusiñol va ser per a la pintora Maria Assumpció Raventós, el premi Emili
Giralt se'l va endur el reconegut museòleg Joan Santacana, el premi Teresa Basora va ser per a la
Plataforma per les Vegueries a Catalunya, i el premi Pau Casals va ser per l'Associació de Balls Populars de
Sitges.
Durant la presentació de la convocatòria dels premis, que va tenir lloc dilluns a Vilanova i la Geltrú, l'Institut
d'Estudis Penedesencs va destacar la implicació de l'Ajuntament de la ciutat en la festa. I la regidora de
Cultura de Vilanova, Isabel Pla, ha agraït el treball que porta a terme l'Institut d'Estudis Penedesencs:
“Estem davant d'una entitat de gran prestigi que realitza una gran feina per afavorir la difusió del patrimoni i
la cultura a les comarques del Garraf, Alt i Baix Penedès, i que es simbolitza en bona part amb la
convocatòria d'aquests reconeixements”. Les persones interessades a assistir a la festa han de portar a
terme una inscripció prèvia trucant al telèfon 93 892 19 79 o enviant un correu a l'entitat.
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