
NOTA DE PREMSA

Es presenten al Palau Robert els
II Premis El Temps de les Arts

Els guardons es lliuraran a la tardor i afegeixen una nova 
categoria de Cinema Experimental que se sumarà a Arts 
Visuals, Arts Escèniques, Patrimoni, Arquitectura i Música 
Clàssica i Popular

● El termini per a presentar projectes, que seran examinats per jurats

de primer nivell en cada categoria, s’amplia fns el proper dia 30 de juny

● Els guardons volen estimular la cultura d’innovacio i reconèixer el talent

de creadors i projectes en tots els territoris de parla catalana

i d’àmbit internacional

El Palau Robert de Barcelona acollirà el proper dijous 17 de març, 

a les 12,00 hores, l’acte de presentació dels II Premis El Temps de

les Arts, convocada per aquest portal cultural, per segon any 

consecutiu, amb l’objectiu d’estimular la innovació i reconèixer el

talent dels creadors i projectes realitzats en els diversos àmbits 

artístics de tot el nostre país i aquells projectes d’àmbit 

internacional generats pels nostres creadors. 

Tant el portal com els premis són una iniciativa de la Fundació 

Francesc Eiximenis, una entitat sense ànim de lucre. Els premis es

fan amb la col·laboració amb la Xarxa Vives d’Universitats i la 

Federació Llull. Aquesta segona convocatòria ha estat esperonada 

per l’èxit de la primera, amb 532 propostes presentades entre les 

diferents categories. 



L’acte de presentació servirà per donar a conèixer les bases de la 

nova convocatòria, les quals ja es poden consultar en el web dels 

premis, així com la composició dels jurats en cadascuna de les 

disciplines. A les modalitats d’Arts Visuals, Arts Escèniques, 

Arquitectura, Patrimoni, Música Clàssica i Música Popular, 

enguany s’afegeix la de Cinema Experimental. 

El termini per presentar treballs s’amplia fns el proper dia 30 de 

juny. I els guanyadors es donaran a conèixer en un acte que tindrà

lloc la tardor d’aquest 2022. Els artistes i projectes distingits 

rebran un guardó dissenyat per l’artista Perejaume i una 

remuneració de 3.000 euros. També hi haurà dos accèssits per 

disciplina.

En l’acte intervindran Jofre Llombart, secretari de difusió de la 

Generalitat de Catalunya, l’editor d’El Temps de les Arts, Eliseu 

Climent, la directora d’aquesta publicació, Ariadna Mas, i els 

següents representats del jurat: Immna Prieto, directora d’Es 

Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma (Arts visuals), 

Andreu Gomila (Arts escèniques), Mònica Borrell, directora del 

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (Patrimoni), Joan 

Cerdà, president del Col·legi Ofcial d’Arquitectes de les Illes 

Balears (Arquitectura) Vicent Torrent, musicòleg valencià i 

fundador del grup musical Al Tall (Música Popular), Joan 

Magrané, compositor (Música clàssica). La periodista Txell Bonet

exercirà de presentadora.

Nota

Podreu descarregar documentació en l’apartat de premsa del web dels 
premis: https://premis.tempsarts.cat/premsa/
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