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La tercera edició dels premis s'ha
presentat aquest dimecres a l'Ajuntament
del Vendrell.
L’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP)
ha convocat els Reconeixments
Culturals, Collita 2013, uns premis que
tenen per objectiu guardonar a les
persones, entitats, empreses, col·lectius
i administracions per la tasca realitzada
en favor de la cultura penedesenca.
Com en les dues edicions anteriors, el
certamen contempla quatre categories:
el premi Santiago Rusiñol, que reconeix
la tasca realitzada en el camp de la
creació artística; el premi Emili Giralt,
que distingeix la feina duta a terme en
l’àmbit de la recerca; el premi Teresa
Basora, que guardona tots aquells projectes de divulgació científica; i el premi Pau Casals, que reconeix a
persones i entitats amb una llarga trajectòria de compromís amb la cultura penedesenca.
La sol·licitud de candidatures s’haurà de fer mitjançant una fitxa que es distribuirà a través dels mitjans de
comunicació i que es pot descarregar a la pàgina web de l’IEP (http://www.iepenedesencs.org) i les propostes
es podran presentar fins el proper 5 d’abril tant en format digital (a l’adreça de correu
electrònic reconeixments@iepenedesencs.org) com en paper a les diferents seus de l’IEP a Vilafranca,
Vilanova i el Vendrell.
El jurat estarà format per Ramon Arnabat, president de l’IEP, per un altre membre de l’IEP, per l’alcalde del
Vendrell, Benet Jané, o la persona en qui delegui, i per quatre persones més representatives del món cultural
penedesenc.
La concessió dels Reconeixements Culturals Collita 2013 tindrà lloc en el marc de la Festa de la Cultura
Penedès 2013, que se celebrarà el 10 de maig, a les vuit del vespre, a l’Auditori de l’Escola Municipal de
Música Pau Casals. L’assistència a l’acte és lliure i gratuïta, però serà necessari fer-ne inscripció prèvia als
telèfons 93 892 19 79, 636 31 96 35 i 669 88 29 59 o bé a l’adreça de correu
electrònic secretaria@iepenedesencs.org
De la mateixa manera que en les anteriors edicions, els guanyadors rebran l’escultura “Dona Fulla”, una obra
inèdita i exclusiva pels Reconeixements Culturals del Penedès creada per l’escultor vilanoví Xavier Cuenca.

