
 

 

 
  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, històric i científic...” 

 

 
Vilafranca del Penedès, 16 de maig de 2018 

 

Amigues i amics de l’IEP, 
 

L’any passat commemoràvem els 40 anys d’existència de l’IEP.La feina feta i els reconeixements rebuts són 

fruit de l’esforç i l’energia de molts homes i dones. L’objectiu era aprendre i compartir, però també hi havia 

la convicció d’estar construint a través de la cultura. Construint un país i, alhora, contribuint a reforçar la 

identitat penedesenca. En aquests darrers anys ens hem aplicat en fer possible que la Vegueria del 

Penedès sigui una realitat. 
 

Al darrera  queden  moltes publicacions, jornades d’estudis, sortides culturals, Festes de la Cultura,la Creu 

de Sant Jordi i projectes com el Llibre Blanc de la Cultura, el programa Tots els Noms , el Parlar 

penedesenc o l’Inventari del Patrimoni Immaterial. A totes aquestes activitats hem intentat incorporar 

sempre el nostre  segell de qualitat. 
 

Però aquests i altres actius no ens han de fer perdre la perspectiva de la realitat. 
 

En aquest quaranta anys el món ha canviat, el país ha canviat, la societat ha canviat.  
 

Les  formes de comunicació, d’aprenentatge, de relacionar-se, es formulen ara de maneres molt diferents. 

Cal cercar noves respostes a noves preguntes. 
 

En un col·lectiu ampli com el que representa l’IEP hi ha gent de sensibilitats diverses. Els uns enyoren 

formes de fer del passat, a altres els hi està tot bé, i altres voldrien variar el rumb de manera radical. És bo 

que sigui així. 
 

Creiem que ara es un bon moment per reflexionar-hi i repensar el paper de l’IEP.  
 

Cal una reflexió global, amb esperit crític i oberts a totes les possibilitats. Té sentit una entitat com l’IEP a 

la societat actual?. Cal replantejar els objectius?. Les entitats, com altres formes d’organització, no són 

objectius en sí mateixes. Són eines, instruments per a unes determinades finalitats. I cal veure si l’eina és 

l’adequada pels propòsits actuals.  
 

Les fórmules de finançament i les formes d’organització han canviat. La pèrdua d’associats és una realitat 

evident. 
 

Per tot plegat, entenem que cal obrir aquest debat amb els nostres associats, per definir l’horitzó de futur 

més adequat i posar sobre la taula les nostres febleses i les nostres oportunitats. Calen idees, però 

sobretot calen persones disposades a tirar endavant el projecte que en resulti, amb l’IEP com a únic i 

indiscutible protagonista. 
 

Per tot això, us esperem el proper dissabte 9 de juny de 2018. Tenim molt a compartir! 

Albert Tubau 

President de l’ Institut d’Estudis Penedesencs  


