
 
 

NOTA DE PREMSA 

Tàrrega, 24 d’octubre de 2017 

 

Tàrrega concedirà els Premis Culturàlia 

2017 al filòleg Quim Capdevila (a títol 

pòstum), la periodista Carme Clèries, el 

músic Ramon Andreu, Creu Roja Tàrrega i 

el Museu de Guimerà – Vallsanta 

Els guardons, atorgats pel Centre Cultural de Tàrrega i la 

Regidoria de Cultura, es lliuraran el 25 de novembre al 

Teatre Ateneu en un acte obert a la ciutadania 

El Centre Cultural de Tàrrega i l’Ajuntament de Tàrrega, mitjançant la Regidoria de 

Cultura, concediran els Premis Culturàlia 2017 al filòleg Quim Capdevila (a títol 

pòstum), la periodista Carme Clèries, el músic Ramon Andreu, Creu Roja Tàrrega i el 

Museu de Guimerà – Vallsanta. Els guardons, concedits al mèrit social i cultural, 

commemoren enguany el seu 20è aniversari. Dues dècades de reconeixements en 

què s’hauran homenatjat un centenar de persones i entitats. La gala se celebrarà el 

dissabte 25 de novembre, a 3/4 de 9 del vespre, al Teatre Ateneu, amb entrada lliure. 

La gala inclourà la projecció d'audiovisuals vinculats als premiats i l’actuació del 

grup targarí Diga'ls-Hi Inquiets. L'escenografia serà obra de Llorenç Corbella, qui 

també s’encarregarà de la presentació junt amb la comunicadora Carolina Tebé. 

El jurat dels premis Culturàlia el formen representants del Centre Cultural de Tàrrega, 

l'Ajuntament de Tàrrega, el Consell Comarcal de l'Urgell i la Cambra de Comerç i 

Indústria de Tàrrega. La figura del guardó és realitzada en bronze per l'artista de forja 

Josep Castellana. Els tiquets per al sopar posterior es poden adquirir a Cistelleria Grau 

de Tàrrega abans del 23 de novembre al preu de 30 euros. 



 

Avui han presentat en roda de premsa els Premis Culturàlia 2017 Rosa Maria Perelló, 

alcaldessa de Tàrrega; Salvador Bonjoch, president del Consell Comarcal de l’Urgell; 

Raül Palacios, regidor de Cultura; Pep Vall, president del Centre Cultural de Tàrrega; 

Antoni Palou, director dels Premis Culturàlia; i l’escenògraf Llorenç Corbella (vegeu 

fotografia). Tots han subratllat el caràcter referencial que els guardons han adquirit 

en el decurs dels darrers vint anys. 

 

Quim Capdevila, premi intercomarcal a títol pòstum 

Els Culturàlia 2017 distingeixen a títol pòstum el filòleg especialitzat en sociologia 

històrica i semiòtica Joaquim Capdevila i Capdevila, també professor de la 

Universitat de Lleida (UdL), qui morí el passat 9 de setembre a l’edat de 50 anys. 

Nascut a Maldà l’any 1967, era llicenciat en Filologia Catalana i en Psicologia i 

doctor en Lingüística. Fou un prolífic investigador, expert en la història de Tàrrega i la 

comarca de l’Urgell. Publicà nombrosos estudis sobre el catalanisme dels segles XIX 

i XX. A la vegada destacà com a membre del consell de redacció d’URTX · Revista 

d’Humanitats de l’Urgell. També fou membre de la junta de l’Associació Alba. 

 

Carme Clèries Matamala, premi targarí/ina fora vila 

Nascuda a Tàrrega, aquesta eminent periodista estudià al Col·legi Sant Josep de la 

seva ciutat. Per motius laborals, es traslladà a viure a Barcelona, on desenvolupa la 

feina de redactora de la secció de política a Catalunya Ràdio. Actualment, cobreix 

la informació relacionada amb el President de la Generalitat de Catalunya i el 

Govern català. Ha estat vocal 1a de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes 

a la demarcació de Lleida. 

 

Ramon Andreu Gené, premi a l’artista 

Destacat músic nascut a Tàrrega l’any 1969, brilla internacionalment com a intèrpret 

de piano. És professor superior de piano, solfeig, transposició, acompanyament, 

harmonia, contrapunt, composició i instrumentació. Actualment és professor del 

Conservatori i Escola de Música de Lleida, concretament del Departament de 

Llenguatge Musical, Harmonia i Fonaments de Composició. Acaba d’editar un 

treball discogràfic amb el músic targarí Xavier Ribalta dedicat al poeta Josep Piera 

i ha interpretat diferents concerts arreu del país. Ha estat també director del Cor de 

Cambra Euterpe, el Cor Eurídice i l’Orquestra de Cambra de l’Escola Municipal de 

Música de Tàrrega. 

 



Creu Roja Tàrrega, premi a l’entitat 

Creu Roja és una de les organitzacions de voluntariat per antonomàsia del nostre 

país: fortament arrelada a la societat, dóna respostes integrals a les persones 

vulnerables des d’una perspectiva de desenvolupament humà i comunitari 

reforçant les seves capacitats individuals en el seu context social. Creu Roja Tàrrega 

compta a dia d’avui amb 890 socis i amb 66 voluntaris. El seu president és Miquel 

Àngel Mingote. Col·labora amb diversos programes socials municipals com el 

Magatzem d’Aliments Solidaris o el “Sempre acompanyats” dedicat a la gent gran. 

 

Museu de Guimerà – Vallsanta, premi comarcal  

Situat al nucli antic de Guimerà (Urgell), aquest equipament museístic alberga 

diferents peces trobades en les excavacions realitzades al Monestir de Vallsanta 

entre els anys 1986 i 2008 així com d’altres exposicions temàtiques: els monestirs 

cistercencs de la comarca, ceràmica ibèrica, creus de terme, mostra dels treballs 

realitzats per diversos autors sobre les portes velles de Guimerà i audiovisuals. A la 

segona planta s’hi troba una sala d’audiovisuals i un espai per exposicions culturals 

i artístiques. A més hi ha una petita botiga on es poden trobar records de la vila de 

Guimerà. Totes les aportacions econòmiques han estat fetes per particulars. 
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Nova Tàrrega
3 de novembre de 2017  31  

Tàrrega concedeix a títol pòstum
el Premi Culturàlia a Quim Capdevila

REDACCIÓ  El Centre Cultural de Tàr-
rega i l'Ajuntament de Tàrrega, mitjan-
çant la Regidoria de Cultura, concedi-
ran els Premis Culturàlia 2017 al filòleg 
Quim Capdevila (a títol pòstum), la pe-
riodista Carme Clèries, el músic Ramon 
Andreu, Creu Roja Tàrrega i el Museu de 
Guimerà - Vallsanta. Els guardons, con-
cedits al mèrit social i cultural, comme-
moren enguany el seu vintè aniversari. 
Són dues dècades de reconeixements en 
què s'hauran homenatjat un centenar de 
persones i entitats a favor del territori. 
La gala se celebrarà el dissabte 25 de no-
vembre, a 3/4 de 9 del vespre, al Teatre 
Ateneu, amb entrada lliure.

La gala inclourà la projecció d'audi-
ovisuals vinculats als premiats i l'actua-
ció del grup targarí Diga'ls-Hi Inquiets. 
L'escenografia serà obra de Llorenç 
Corbella, que també s'encarregarà de 
la presentació junt amb la comunica-
dora Carolina Tebé. El jurat dels premis 
Culturàlia el formen representants del 

Centre Cultural de Tàrre-
ga, l'Ajuntament de Tàr-
rega, el Consell Comarcal 
de l'Urgell i la Cambra 
de Comerç i Indústria 
de Tàrrega. La figura del 
guardó és realitzada en 
bronze per l'artista de 
forja Josep Castellana. A 
més, es mantindrà el so-
par posterior amb accés 
de pagament. Els tiquets 
es poden adquirir a Cis-
telleria Grau de Tàrrega 
abans del 23 de novembre al preu de 
30 euros.

El director dels guardons, Antoni Pa-
lou, va destacar que "entregarem cinc 
premis amb caràcter social, cultural 
i emotiu". Palou va posar en relleu la 
trajectòria de Joaquim Capdevila i la 
seva estima per Tàrrega i la comarca de 
l'Urgell, fet que van avalar l'alcaldessa, 
Rosa Maria Perelló, i el regidor de Cul-

tura, Raül Palacios, que van recordar 
que Capdevila va pertànyer al consell 
de redacció de la revista cultural Urtx i 
va ser membre de la junta de l'Associ-
ació Alba.

La gala de lliurament de la 20a edició 
dels premis pretén convidar a la reflexió, 
de manera que s'interpel·larà el públic 
assistent a través de l'escenografia que 
ha preparat Corbella.

Presentació dels guardonats  Foto: Ajuntament

Exposició sobre ritus funeraris a la 
prehistòria amb més de 300 peces

REDACCIÓ  Tàrrega acull fins al 17 
de desembre al Museu Comarcal de 
l'Urgell una exposició sobre els ritus 
funeraris a la Catalunya prehistòrica. 
Es tracta d'una proposta itinerant de 
la Xarxa de Museus i Jaciments Arque-
ològics de Catalunya que aplega 300 
objectes recuperats en diversos jaci-
ments. Al llarg de vuit àmbits temàtics, 
la mostra documenta 20.000 anys de 
pràctiques funeràries a la prehistòria ca-
talana, vestigis que permeten interpre-
tar els canvis culturals, la relació amb 
l'entorn, les creences i el món simbòlic. 
Els visitants poden veure quatre recrea-
cions de diferents tipus d'enterraments.La mostra es va inaugurar dijous de la setmana passada  Foto: Ajuntament

També reconeix la periodista Carme Clèries, el músic
Ramon Andreu, Creu Roja Tàrrega i el Museu de Guimerà

Crònica Local
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Els Premis Culturàlia 
guardonen al filòleg Quim 
Capdevila a títol pòstum

El filòleg de Maldà Quim 

Capdevila, que va morir al 

setembre als 50 anys, serà 

premiat amb el guardó in-

tercomarcal a títol pòstum 

dels Premis Culturàlia de 

Tàrrega, que organitza el 

Centre Cultural i l’Ajunta-

ment i que aquest any cele-

bren el seu 20è aniversari. El 

director dels Premis Culturà-

lia, Antoni Palou, va posar en 

valor la trajectòria de Quim 

Capdevila i la seva estima 

per Tàrrega i la comarca de 

l’Urgell, fet que van avalar 

l’alcaldessa, Rosa Maria Pe-

relló, i el regidor de Cultura, 

Raül Palacios.

Els Premis Culturàlia hauran 

lliurat en els seus 20 anys 

un total de 100 guardons a 

persones i entitats a favor 

del territori. Els altres home-

natjats aquest 2017 seran 

la periodista Carme Clèries 

(premi targarí fora vila); el 

músic Ramon Andreu (pre-

mi a l’artista); Creu Roja Tàr-

rega (premi a l’entitat) i el 

Museu de Guimerà - Vallsan-

ta (premi comarcal).

La gala de lliurament dels 

Premis Culturàlia tindrà lloc 

el dissabte 25 de novembre, 

a 3/4 de 9 de la nit, al Tea-

tre Ateneu de Tàrrega. Serà 

un acte obert a la ciutadania 

amb entrada gratuïta. L’es-

cenografia serà obra de Llo-

renç Corbella, que recrearà 

un arbre de la cultura reivin-

TÀRREGA

dicatiu ja que d’una branca 

penjarà un senyal de veloci-

tat limitada a 20 km/h “en al-

lusió als 20 anys dels Premis 

Culturàlia i als entrebancs i 

les dificultats amb les quals 

ens trobem els artistes” se-

gons va explicar el mateix 

Corbella qui també s’en-

carregarà de la presentació 

al costat de Carolina Tebé. 

La gala estarà amenitzada 

amb l’actuació del grup de 

xaranga Diga’ls-Hi Inquiets 

i inclourà la projecció d’au-

diovisuals vinculats als pre-

miats i elaborats per Tàrrega 

TV i el periodista Marc An-

dreu. També es mantindrà el 

sopar-lunch posterior amb 

accés de pagament. 

LAIA PEDRÓS


