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L'IEP convoca la 4a edició dels Reconeixements Culturals
Vegueria Penedès 12/01/2015 - 11:58
L’Institut d’Estudis Penedesencs ha convocat la
quarta edició dels biennals Reconeixements
Culturals. Collita 2015, la resolució dels quals se
sabrà durant la quarta Festa de la Cultura del
Penedès, que tindrà lloc el 8 de maig a l’Auditori
Municipal de Vilafranca, com a acte de la
Capitalitat Cultural 2015 de la ciutat.
Fins al 20 d’abril es poden presentar candidatures
a qualsevol de les quatre categories del premi: el
Santiago Rusiñol de les arts, l’Emili Giralt de
recerca, el Teresa Basora de promoció i
divulgació social, i el Pau Casals de trajectòria i
compromís cultural. Cada any se solen presentar
una desena de candidatures de l’Alt Penedès,
Baix Penedès i Garraf a cada categoria; el
veredicte anirà a càrrec d’un jurat format pel
president de l’IEP, l’alcalde de Vilafranca, dues
persones del món de la cultura al Penedès i un representant de cada comarca de la vegueria.
El premi és “Dona Fulla”, una escultura del vilanoví Xavier Cuenca.
Les bases de participació es poden trobar al web de l’IEP; l’assistència a la festa de lliurament de premis és gratuïta (hi
solen anar unes 400 persones), però cal inscripció prèvia a la seu de Vilafranca de l’IEP (hi haurà bus gratuït des del
Garraf i el Baix Penedès).
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Comença la segona fase de
reasfaltat dels carrers de
Sant Sadurní
Les pistes de tennis de
Sant Sadurní, sense llum
per un robatori de cablejat
de coure
Sant Pere de Ribes dóna el
tret de sortida a la Festa
Major de Sant Pau
Sant Sadurní acollirà
l'entrega de guardons dels
Premis Sambori al Penedès
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pendent de la compra de La
Teresita per poder buidar
Cal Pa i Figues
19 estudiants d'Enginyeria
de Vilanova dissenyen i
construeixen un "Fórmula
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L'institut dels Monjos farà
una setmana cultural
anglesa
El Vendrell recicla un 31%
més de roba el 2014
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Més de 10.000 assistents a
la desena de pessebres
vivents i pastorets
representats per Nadal al
Penedès

Noticies de Vegueria Penedès

L'Ajuntament del Vendrell
pagarà als aturats un 80%
del primer any de la quota si
es fan autònoms

El vilafranquí Ramon Arnabat, reelegit president de l’IEP

Més de 10.000 assistents a la desena de pessebres

El Llibre Blanc de la Cultura al Penedès reclama més

vivents i pastorets representats per Nadal al Penedès
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Mans Unides constitueix una delegació penedesenca

Nova secció de Patrimoni de l’IEP com a "lobby" de

Vendrell i Vilafranca es revaloritzen a l’OK Lliga d'hoquei

pressió conservacionista al Vendrell
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El Llibre Blanc de la Cultura proposa la candidatura de la

Només el CP Vilafranca suma tres punts a l'OK Lliga i se

Festa Major del Penedès a Patrimoni de la Unesco

situa a mitja taula

El volum del Garraf tanca la trilogia sobre la repressió

El Garraf és la comarca amb una taxa de nupcialitat més
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