
BASES DELS PREMIS
DE RECONEIXEMENT CULTURAL
DEL BAIX LLOBREGAT

Què són els Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat?

Com presentar una candidatura Terminis i lloc de presentació

Els Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat els atorga el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL) bianualment des de 1999.  

L’objectiu és el reconeixement públic de persones, entitats, institucions, col.lectius o empreses vinculades al Baix Llobregat i que han destacat per les seves 
aportacions en qualsevol de les categories dels  Premis. Es valora la creativitat, el caràcter innovador, el perfil cívic o l’aportació al desenvolupament i 
projecció del Baix Llobregat. Són simbòlics i honorifics i no son remunerats.  

Els Premis tenen tretze categories obertes que funcionen mitjançant la presentació de candidatures i dues de tancades que no admeten la presentació 
de candidatures.

BASES DE LES CATEGORIES OBERTES

1. Els tretze premis oberts parteixen de la nominació de candidatures per 
part de persones o col.lectius que en cap cas poden ser auto-candidatures. 
Se’n poden presentar tantes com es consideri.   

2. Les candidatures es fan a través del full de nominació que està disponible 
al web del CECBLL (www.cecbll.cat). Aquest full ha d’anar acompanyat 
d’un argumentari detallat dels mèrits, de tots aquells materials que donin 
elements de valoració (fotografies, llibres, catàlegs, etc) i d’una fotografia 
del candidat/a en el cas de les nominacions de persones.   

3. Cap persona, entitat o organisme que hagi rebut un premi podrà 
optar en edicions posteriors a premi en la mateixa categoria.

4. El termini de presentació de candidatures estarà obert del 21 de 
març al 9 d’octubre de 2016.

5. El material s’ha de presentar a la seu del CECBLL (carrer Estelí, 10 de 
Sant Feliu de Llobregat) o per correu electrònic (cecbll@llobregat.info) si el 
material està tot digitalitzat.

6. Podreu passar a recollir la documentació presentada entre el 16 i el 
31 de gener de 2017. Acabat aquest termini la documentació passarà a 
formar part del fons de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat  i ja no podrà 
ser retirada.

El procés de selecció de les candidatures obertes

7. El procés de selecció es fa a través de la Comissió de Selecció de Finalistes i del Jurat, els membres dels quals són nomenats per la Junta del 
CECBLL. Llevat de la persona delegada per la Junta, ningú no podrà pertànyer alhora als dos òrgans. 

8. La Comissió de Selecció de Finalistes és l’òrgan encarregat de seleccionar tres finalistes per a cada categoria. Està formada per un màxim de 35 persones 
vinculades al Baix Llobregat i a les categories dels Premis. 

9.  En les reunions d’aquesta Comissió es permet la deliberació, però la votació és individual. En cas d’empat es faran votacions successives fins a arribar 
al desempat. Les reunions de votació d’aquesta Comissió seran obertes al públic, que no tindrà ni veu ni vot.  

10. El Jurat és l’òrgan encarregat de triar la candidatura guanyadora d’entre les tres finalistes de cada categoria. Està format per persones de reconegut 
prestigi en un nombre senar no inferior a 15 ni superior a 21.   

11. El Jurat només es reunirà una vegada per determinar les candidatures guanyadores. Podrà deliberar, però els Premis sortiran d’una única votació 
secreta que només es farà pública en l’acte de lliurament. 

12. Dos membres de l’organització s’encarregaran de fer el recompte de vots en presència del delegat/da de la Junta. Els fulls de votació dels mem-
bres del Jurat aniran identificats i signats i podran ser consultats després del lliurament dels Premis.

13.  Els veredictes de la Comissió de Selecció i del Jurat són inapel.lables.



BASES DE LES CATEGORIES TANCADES
14. Els dos Premis en categoria tancada són el Premi Personalitat Baixllobregatina de l’Any i el Premi Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 

15. El Premi Personalitat Baixllobregatina de l’Any  s’atorga a una persona vinculada al Baix Llobregat o que hagi contribuït a projectar la comarca. S’escull 
per votació popular a través del web del CECBLL d’entre les personalitats que hagi proposat la Junta. El període de votacions restarà  obert al 
web del 3 d’octubre al 6 de novembre de 2016.

16. El Premi Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat l’atorga la Junta del CECBLL. Té per objectiu projectar la comarca i per això premia persones, 
entitats, empreses o institucions destacades en l’àmbit dels territoris de parla catalana que no siguin el Baix Llobregat.

El lliurament dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat es farà el divendres 11 de novembre de 2016 al Centre Cultural Mercè 
Rodoreda de Sant Joan Despí (carrer Major, 69).  

Les persones, entitats, empreses o organismes premiats rebran en aquest acte un guardó acreditatiu del premi rebut.

Als o les finalistes de les categories obertes que no hagin resultat guanyadors/res els serà concedida una menció honorífica. 

La informació sobre l’acte de lliurament es farà pública durant el mes d’octubre de 2016.

EL LLIURAMENT DE PREMIS

PREMIS DE LES CATEGORIES OBERTES

Premi Rosa Moragas i Duran
d’Arts Escèniques i Cinema.

Premi Antoni Serra i Fiter
d’Arts Visuals.

Premi Agna Canalies Mestre
de Literatura.

Premi Joan Cererols i Fornells
de Música.

Premi Llorenç Presas i Puig 
de Recerca.

Premi Joana Raspall i Juanola
de  Pedagogia i Divulgació.

Premi Montserrat Roig 
de Comunicació.

Premi Josep M. Jujol i Gibert
a la Preservació del Patrimoni Cultural.

Premi Ramon Farreras i Ollé
a la Preservació dels Espais Naturals, la 

Sostenibilitat i la Cultura Rural.

Premi Pau Bertran i Bros
de Cultura Popular.

Premi Jaume Codina i Vilà
a Actuacions d’Ambit Comarcal

i de Cohesió Territorial.

Premi Joan N. Garcia Nieto 
al Compromís Cívic i la Cohesió Social.

Premi Virgínia Amposta Amposta
a l’Equitat de Gènere i els Drets Socials.

ARTS CONEIXEMENT
I INNOVACIÓ

ENTORN
I SOSTENIBILITAT

COHESIÓ SOCIAL
I TERRITORIAL I

COMPROMÍS CÍVIC

Els IX Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat han estat possibles gràcies a :

Organitzadors: Suport:


