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Acte central el dia 16 de maig

El grup Bonart celebrarà la Nit dels Premis Bonart i el seu vintè aniversari en un acte que tindrà lloc el

dijous 16 de maig a les vuit del vespre a l’Auditori de Girona. La coincidència de la cinquena edició

dels Premis Bonart amb els vints anys de l’edició de la revista, fa que s’estigui preparant una celebració

especial. 

Els premis s’entregaran en el decurs d’una vetllada artística en la que actuarà el fnalista del Concurs

Maria Canals de piano, recentment celebrat, així com els ballarins, Laia Pujolràs i Pere Planas i la coral Sol

Ixent, de Fornells de la Selva, dirigida per Alba Juandó. A més està prevista una exposició d’escultures de

Medina-Campeny, que estarà situada al hall de l’Auditori. 

L’acte,  que  comptarà  amb una nodrida  representació  del  sector  artístic  dels  Països  Catalans  estarà

conduit  pel  periodista  Josep Puigbó i  la  periodista  i  cantant  Clara  Sánchez-Bonfill,  i  s’hi  farà  un

reconeixement a totes aquelles persones i institucions que han col·laborat durant aquests vint anys amb el

grup Bonart. 
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Els premiats als V premis Bonart

Degut a la coincidència de la cinquena edició dels Premis Bonart amb el vintè aniversari hi haurà  vint

premiats en diferents categories. Premiats agrupats per territoris on s’ha fet presentació: 

Premi Bonart (comarques de Tarragona)

• Fundació Mas Miró de Mont-roig del Camp

• Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí

• Galeria Anquin's de Reus

• Galeria Antoni Pinyol de Reus

Reconeixement a la trajectòria (comarques de Tarragona):

• Rosa Maria Ricoma, ex-directora del Museu d'Art Modern de Tarragona

Premi Bonart (Catalunya Nord):

• Museu d’Art Modern de Ceret

• Festival Visa pour l'Image

Reconeixement a la trajectòria (Catalunya Nord):

• Josefna Matamoros

Premi Bonart (comarques de Lleida)

• Fundació Josep Guinovart

• Teresa Vall Palou

• Mas Blanch i Jové

• Institut d'Estudis Ilerdencs

Reconeixement a la trajectòria (comarques de Lleida):

• Jesús Navarro, director del Museu d’Art Jaume Morera 

Premi Bonart (Andorra): 

• Museu Carmen Thyssen Andorra

• Museu del Tabac d'Andorra

• Sala Artalroc

Reconeixement a la trajectòria (Andorra):

• Galeria Pilar Riberaygua
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Premi Bonart (comarques de Barcelona)

• Lua Coderch

• Districte Cultural de l’Hospitalet

• Museu del Futbol Club Barcelona

• This is art de TV3

• Fundació Mapfre

• Dau al Set

Reconeixement a la trajectòria (comarques de Barcelona)

• Maria Rosa Furriol, directora de la Galeria Eude

• Carles Tache, director de la Galeria Tache

• Josep Canals, director de la Biennal d’Art Contemporani

• Jordi Batlle, La Galeria de Sant Cugat

Premi Bonart (comarques de Girona)

• Carles Puigdemont

• Biennal d’Art de Girona, de la Diputació de Girona

• André Ricard

Reconeixement a la trajectòria (comarques de Girona)

• Jordi Font, Museu de l’Exili

• Miquel Mascort, Galeria El Claustre
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Els premis Bonart

Els primers premis Bonart es van entregar per primera vegada al Parc Art de Cassà de la Selva el 19 de

novembre del 2005. En aquella ocasió, van rebre el guardó Carles Fontserè, cartellista i fotògraf, que,

precisament, ara fa cinc anys que ens va deixar;  el  recordat i  entranyable aquarel·lista Pepe Martínez

Lozano i  Josep Tarrés, activista cultural gironí.

La segona edició dels premis van tenir com a escenari la Fundació Vila Casas de Barcelona, on es va

retre un merescut  homenatge a Arnau Puig,  un dels  fundadors de Dau al  Set;  el  dissenyador Rafael

Marquina, el pare de les conegudes setrilleres; Maria Lluïsa Borràs, crítica d’art i comissària d’exposicions,

i Antoni Vila Casas, president de la Fundació Vila Casas. A la Fundació Espais de Girona s’hi va reconèixer

la tasca de tres artistes gironins: Domènec Fita, Paco Torres Monsó i Isidre Vicens.

La tercera edició va tenir lloc el 26 i 27 de gener de 2013 a la Fundació Vila Casas i a la Fundació Valvi

de Girona. Els guardonats van ser la Fundació Valvi de Girona amb Joaquim Vidal al capdavant, el Grup

Praxis 75 (Bosch Martí i Bep Marquès), el Festival Ingràvid (Rafael Camps i Esther Pujol), el cineasta Isaki

Lacuesta, el festival de videoart Loop (Carles Duran, Llucià Homs i Emilio Álvarez), els galeristes Fernando

Pinós i María Guirao, el crític d’art David G. Torres, i l’artista Romà Vallès. 

Els premis de la quarta edició es van concedir el 7 i 9 d’abril de 2015 a l’Auditori de Girona i a la Virreina

de Barcelona i van reconèixer al cineasta Albert Serra, el Teatre Museu Dalí de Figueres, el projecte Fabra i

Coats  de  Barcelona,  el  Festival  Internacional  de  Reciclatge  Artístic  de  Catalunya  DRAP-ART,  Eduard

Arranz Bravo i la Fundació AB de l’Hospitalet de Llobregat, i el programa d’exposicions del Centenari de la

Mancomunitat  de  Catalunya.  Completen  la  llista  de  guardonats  la  Fundació  Mas  Casadevall,  Juanjo

Gallardo, el certamen Mini Print Internacional de Cadaqués, el programa de Patrimoni i Educació Cultural

INDIKA de la Diputació de Girona, l’Associació Joan Ponç i el Premi Internacional de Pintura Guasch-

Coranty. En l’àmbit  dels mitjans de comunicació,  els premis Bonart 2015 van ser per a la Secció de

Cultura dels Informatius i Programes de TV3, i per al Punt Avui.  
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Uns premis dels països catalans

Una  de  les  novetats  d’enguany  és  que  els  guanyadors  dels  Premis  Bonart  –artistes,  personalitats  i

iniciatives culturals–  pertanyen a diferents territoris dels Països Catalans, i s’han donat a conèixer a les

ciutats de  Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Andorra la Vella i Perpinyà amb anterioritat a la

gala. 

Un any de celebració del XX aniversari

Durant el vintè aniversari el grup Bonart ha previst diferents iniciatives de celebració: 

• Edició d’un llibre amb la història de Bonart.

• Exposició itinerant amb les 188 portades d’aquests 20 anys.

• Presentació d’una nova web del grup Bonart.

• Ampliació del número de pàgines de la revista a 180.

• Obertura d’una seu a la ciutat de Barcelona.

• Posada en funcionament de Bonart TV.

La revista Bonart

La  revista  Bonart  s’ha  convertit  en  la  de  més

durada de parla catalana dedicada al món de les

arts visuals i  plàstiques. El 19 de novembre del

1999 es va presentar el número 1 de la revista.

Una iniciativa conjunta de l’artista i col·leccionista

Anna  Maria  Camps  i  del  crític  d’art  i  gestor

cultural  Ricard  Planas,  que  ha  disposat  de

l’assessorament del periodista Narcís Planas. Vint

anys després, el Grup Bonart Cultural compta, a

més de l’edició en paper de la revista, amb una

gestora cultural i un diari digital (www.bonart.cat).
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Recull de premsa de les presentacions a Barcelona i Girona

• Carles Puigdemont, Fundación Mapfre o Dau al Set, V premios Bonart. COPE. 3/05/2019 
https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/carles-puigdemont-fundacion-mapfre-dau-set-premios-bonart-20190503_406957

• "This is art", Premi Bonart. Canal 3/24. 3/05/2019 
https://www.ccma.cat/premsa/this-is-art-premi-bonart/nota-de-premsa/2919939/

• Josep Canals i Jordi Batlle, reconeguts amb els premis Bonart. TOT Sant Cugat. 4/05/2019
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/cultura/josep-canals-i-jordi-batlle-reconeguts-amb-els-premis-bonart_1929913102.html

• Dau al Set, el Museu del Barça, la Fundació Mapfre i el Districte Cultural de l'Hospitalet, 
guardonats als Premis Bonart. CCMA. 3/05/2019
https://www.ccma.cat/324/dau-al-set-el-museu-del-barca-la-fundacio-mapfre-i-el-districte-cultural-de-lhospitalet-guardonats-
als-premis-bonart/noticia/2919926/

• Carles Puigdemont, Dau al Set i el Museu del FCBarcelona, entre els premiats pels 
Premis Bonart Núvol 03/05/2019
https://www.nuvol.com/noticies/carles-puigdemont-dau-al-set-i-el-museu-del-fcbarcelona-entre-els-premiats-pels-premis-
bonart/

• Art d’aniversari. El Punt Avui. 4/05/2019
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1598090-art-d-aniversari.html

• Dau al Set, el Museu del Barça, la Fundació Mapfre i el Districte Cultural de l'Hospitalet, 
guardonats als Premis Bonart Aldia/Europapress 03/05/2019
https://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-dau-set-museu-barca-fundacio-mapfre-districte-cultural-lhospitalet-guardonats-
als-premis-bonart-20190503165748.html

• Carles Puigdemont, Fundación Mapfre o Dau al Set, V premios Bonart La Vanguardia  3/5/19
https://www.lavanguardia.com/vida/20190503/462008735745/carles-puigdemont-fundacion-mapfre-o-dau-al-set-v-premios-bonart.html

• Dau al Set, el Museu del Barça, la Fundació Mapfre i el Districte Cultural de l’Hospitalet, 
guardonats als Premis Bonart Vilaweb 03/05/2019
https://www.vilaweb.cat/noticies/dau-al-set-el-museu-del-barca-la-fundacio-mapfre-i-el-districte-cultural-de-lhospitalet-
guardonats-als-premis-bonart/

• Carles Puigdemont, Fundación Mapfre o Dau al Set, V premios Bonart ABC 3/05/2019
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3103978

• Puigdemont, la Fundació Mapfre i Dau al Set rebran els V Premis Bonart. Diari de Girona. 
03/05/2019
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2019/05/04/puigdemont-fundacio-mapfre-dau-al/978288.html

• Puigdemont, guardonat als Premis Bonart per impulsar la Casa Pastors com a Museu 
d'Art Modern El Gerió 03/05/2019
https://www.gerio.cat/noticia/619132/puigdemont-guardonat-als-premis-bonart-per-impulsar-la-casa-pastors-com-a-museu-
dart-moder

• Josep Canals i Jordi Batlle, reconeguts amb els premis Bonart Tot Sant Cugat 04/05/2019
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/cultura/josep-canals-i-jordi-batlle-reconeguts-amb-els-premis-bonart_1929913102.html

• Es donen a conèixer els primers premiats dels V Premis Bonart i els actes pel XX 
aniversari de la revista SiesTV 03/05/2019
http://www.sies.tv/donen-coneixer-primers-premiats-dels-v-premis-bonart-actes-pel-xx-aniversari-revista.html
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