
 

PROPOSTA QUE ELEVA EL VICERECTORAT DE CULTURA, ESPORT  I 
LLENGÜES AL CONSELL DE GOVERN PER A LA CONCESSIÓ DEL XV PREMI 
MAISONNAVE 
 
 
I. PROPOSTA 
Amb el premi Maisonnave, la Universitat d’Alacant tracta de reconèixer “l’activitat 

continuada en defensa dels valors cívics o de la promoció de l’educació i la cultura a la 

ciutat d’Alacant”. 

 

Conforme al que disposa el REGLAMENT DE SÍMBOLS, DISTINCIONS 

HONORÍFIQUES I PRECEDÈNCIES DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT, la proposta 

per a la concessió del Premi Maisonnave l’ha d’elevar al Consell de Govern el 

vicerectorat amb competències en matèria d’extensió universitària i cultura. 

 

En conseqüència, es proposa la concessió del XV Premi Maisonnave a Luis de 
Castro, pel seu suport continuat als valors defensats pel premi a través de la promoció 

de la cultura i el seu compromís social mitjançant la seua obra. 

 

II. EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Luis de Castro és un home fonamental de la cultura en la ciutat d'Alacant. Simbolitza 

l'esperit inquiet, innovador i creatiu sempre al servei dels seus conciutadans i 

personifica el compromís cívic amb la cultura i, en particular, amb el teatre, al que ha 

dedicat tota la seua trajectòria professional, tant des de la societat civil com des de -o 

en col·laboració- amb diverses institucions. 

 

La seua trajectòria cívica converteix a Luis de Castro en una personalitat totalment 

implicada amb la seua ciutat, Alacant, a la qual serveix a través del seu esforç per fer 

arribar el teatre de qualitat a la nostra ciutat i per crear nous públics. És un 

dinamitzador de primer ordre de la vida cultural de la ciutat. A més, la seua llarga 

trajectòria professional lligada al món del teatre li fa dipositari d'un gran coneixement 

de l'art escènic en totes les seues facetes i de les seues vicissituds. 

 

Per aquestes raons, la seua trajectòria és un referent per a la societat alacantina. 


