
Els XVII Premis Vila de Torredembarra entren a la fase final 

Avui s'ha reunit el jurat del III Premi de Gravat Xilogràfic "La Torre de l'Encenall" 

 Els XVII Premis Vila de Torredembarra ja entren a la fase final amb l’inici de les reunions dels diferents 
jurats, prèvies als actes de lliurament de guardons que tindran lloc durant el mes de novembre. Després 
d’un any de parada, els premis s’han reprès amb força i aquest matí ja ha tingut lloc la reunió del jurat del 
III Premi de Gravat Xilogràfic “La Torre de l’Encenall” que en aquesta ocasió ha rebut una veritable allau 
d’obres: un total de 130 en la categoria d’adults, procedents de 20 països. 11 obres en la categoria juvenil 
de 3 països, i 10 treballs de Torredembarra en la categoria infantil. 
 
El jurat d’aquets premi està format per persones de reconegut prestigi professional: 
 
Dr. Francesc Fontbona:  Historiador de l'art, especialitzat en l'edat contemporània.  Del 1995 fins a la 

seva jubilació el 2013 ha estat director de la Unitat Gràfica de la Biblioteca de Catalunya. És Acadèmic 
numerari de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. És també membre numerari de 
l’Institut d’Estudis Catalans. 
 
Antoni Gelonch: És membre honorari de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 

President del Cercle Museu d’Història de Barcelona i del Cercle Museu Frederic Marès. La seva afecció al 
col·leccionisme de gravats i llibres d’art, l’ha portat a crear la col·lecció Gelonch Viladegut considerada 
com una de les més importants d’Europa, tant per extensa com per comptar amb peces de gran qualitat.   
 
Marià Casas: Llicenciat en Belles Arts. Professor de la URV. Membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts 

Sant Jordi. Escultor i gravador. Propietari de la galeria d’art Contratalla de Tarragona. 
 
Mercè Alonso: Conservadora-restauradora de matrius xilogràfiques i calcogràfiques – Universitat Ramon 

Llull. 
 
La resta de convocatòries incloses en els XVII Premis Vila de Torredembarra són: 
 
- III Premi Joaquim Gallofré Roig d’interpretació musical per a alumnes de l’Escola Municipal de Música. 
- V Premi per a joves pianistes. 
- V Premi de contes infantils il·lustrats "Llegir per créixer". 
- VI Premi d'Arts Plàstiques Josep Pujol i Montané d'Escultura. 
- X Premi de Teatre Bambolina. 
- X Premi de Bones Pràctiques de Sostenibilitat Cal Bofill (Medi Ambient i Residus). 
- XI Premi al Treball de Recerca de Batxillerat. 
- XII Beca de Recerca Històrica de Torredembarra Manuel Crehuet. 
- XIII Premi Narrativa infantil Magda Martí. 
- XVI Premi d'Arts Plàstiques Pere Romeu- Fotografia. 
- XVI Premi d'Arts Plàstiques Pere Romeu- Pintura. 
- XVII Premi de Narrativa Juvenil Antoni Roig. 
- XVIII Premi de Poesia Pere Badia. 
- XIX Premi de Narrativa Isabel de Villena. 
- XXVIII Premi de Periodisme Mañé i Flaquer. 
 
 

 

Els membres del jurat amb l'alcalde, la regidora de Cultura i l'arxivera municipal. 


