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Comunicat de premsa 
 

Inès Rigau rep el Premi Tres de Març 2020 de 
Salt 

Jutgessa de pau substituta durant els darrers 25 anys, Rigau s’ha mostrat “molt honorada” 
pel guardó  

La premiada ha manifestat que “desitjo que la nostra vila continuï per aquest camí de 

solidaritat i acolliment, respecte i reconeixement que ens caracteritza” 

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat la passió i estima que Inès Rigau sent per la vila 
 
 

El Teatre de Salt ha estat la seu de la cerimònia del Premi Tres de Març 2020 que enguany ha 

guanyat Inès Rigau. Davant 300 persones, l’alcalde de la vila, Jordi Viñas, li ha fet entrega d’un 

guardó que reconeix persones i entitats que duen a terme la seva activitat a la vila i que s’han 

distingit per la seva activitat o les seves iniciatives relacionades amb la promoció de la vida cultural i 

cívica al municipi. 

 

Rigau va néixer a Salt l’any 1941 i fa més de 25 anys que exerceix com a jutgessa de pau substituta 

de la vila. Fundadora i membre de l’agrupació teatral ESTIL (Espai Selecte Teatral i Literari), 

col·labora habitualment en l’activitat social i cultural del municipi en actes referents com el recital de 

música i poesia Les Veus de Salt.  

 

Rigau ha tingut paraules d’agraïment per l’alcalde i per tots els assistents i, després de mostrar-se 

“molt honorada” per rebre el guardó, ha repassat la seva vinculació amb Salt a nivell personal, 

social i cultural. La premiada ha acabat la seva intervenció desitjant que “la nostra vila continuï per 

aquest camí de solidaritat i acolliment, respecte i reconeixement que ens caracteritza als 

saltencs i a les saltenques” 

 

Passió per Salt 

L’alcalde de Salt ha volgut destacar la passió i estima que Inès Rigau té per la vila i ha explicat que 

“mai té un no per tots els veïns i veïnes que li demanen la seva col·laboració. La Inès sempre 

suma i sempre aporta la seva vitalitat, amabilitat i proximitat a Salt”. 

 

Viñas ha incidit en la vinculació de la Inès Rigau amb el municipi i, entre altres exemples, ha recordat 

que “va inaugurar l’actual Teatre de la vila on som avui, l’antic Can Panxut, com a equipament 

on es fan representacions”. A l’hora de valorar el seu rol dins el jutjat de pau, l’alcalde ha definit la 



guardonada com “algú amb una empatia extraordinària envers tothom que l’envolta. Una 

empatia que fa més de 25 anys, aquest estiu en farà 26, ha posat a disposició de tots els veïns 

i veïnes des del jutjat de pau”. 

 

El periodista saltenc Albert Requena ha estat l’encarregat de conduir la vetllada que també ha 

comptat amb la participació musical de la cantant Lydia Torrejón que ha interpretat diverses cançons 

de la seva discografia així com clàssics catalans. 
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