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Aquests premis els atorga el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL) bianualment per reconèixer públicament persones, associacions, institucions o
empreses que hagin destacat en algun dels àmbits del cartell de premis, que consta de tretze categories que funcionen a través de la presentació de candidatures.

Bases
La presentació de candidatures

El procés de selecció de candidatures

1. Podeu presentar candidatures a títol individual,
col·lectiu o institucional, però no autocandidatures.
2. Per presentar una candidatura, ompliu el full de
nominació disponible a www.cecbll.cat i acompanyeulo d’un argumentari dels mèrits i de materials que
permetin valorar la vostra proposta. Adjunteu una
fotografia de la persona/es o una imatge que
representi la candidatura.

6. La selecció es fa a través d’una Comissió de
Selecció i d’un Jurat, els membres dels quals són
nomenats per la Junta del CECBLL.
7. La Comissió de Selecció és l’òrgan encarregat de
seleccionar tres finalistes per a cada categoria a
través del vot individual dels seus membres.
8. El Jurat és l’òrgan encarregat de triar les
candidatures guanyadores d’entre les tres finalistes
de cada categoria.
9. Les candidatures premiades surten d’una votació
secreta que només es farà pública la nit dels Premis.
10. El recompte el fan dos membres de l’organització
en presència de la persona delegada de Junta. Els
fulls de votació dels membres del Jurat aniran
identificats i signats i podran ser consultats durant
l’acte de lliurament dels Premis.
11. Els veredictes de la Comissió de Selecció i del
Jurat són inapel·lables.

Terminis i lloc de presentació

Cartell de premis

3. Podeu presentar-nos les vostres candidatures
entre el 3 d’abril i el 6 d’octubre de 2018.
4. El material el podeu lliurar a la seu del CECBLL
(carrer Estelí, 10 de Sant Feliu de L.) o enviar per
correu electrònic (cecbll@llobregat.info).
5. Entre el 16 i el 31 de gener de 2019 podreu
recollir la documentació presentada. Després
aquesta passarà a formar part del fons de l’Arxiu
Comarcal del Baix Llobregat i no podrà ser retirada.

Arts

Innovació i
coneixement

Premi Rosa Moragas i Duran
d’Arts Escèniques i Cinema

Premi Llorenç Presas i Puig
de Recerca

Premi Antoni Serra i Fiter
d’Arts Visuals

Premi Agna Canalies
Mestre de Pedagogia

Premi Joana Raspall i
Juanola de Literatura

Premi Montserrat Roig de
Comunicació

Premi Joan Cererols i
Fornells de Música

La nit dels Premis,
la nit de la cultura del Baix Llobregat
12. El lliurament dels premis tindrà lloc el divendres
16 de novembre de 2018 a l’Ateneu de Sant Just
Desvern. Aquesta informació s’ampliarà el proper
mes d’octubre.
13. Durant la vetllada també es lliuraran el Premi
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat que
atorga directament la Junta del CECBLL a una
iniciativa destacada dels territoris de parla
catalana, i el Premi Personalitat Baixllobregatina,
que s’escull per votació popular a través del web del
CECBLL d’entre les propostes que hagi proposat la
Junta.
14. Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases
serà resolt per la Junta del Centre d’Estudis
Comarcals del Baix Llobregat.

Organitzen:

Cohesió territorial
Premi Josep M. Jujol i
Gibert de Patrimoni
Cultural
Premi Ramon Farreras i
Ollé de Patrimoni Natural
Premi Pau Bertran i Bros
de Cultura Popular

Cohesió social
Premi Jaume Codina i Vilà
a la Iniciativa Comarcal
Premi Joan Garcia Nieto al
Compromís Cívic
Premi Virginia Amposta
Amposta a l’Equitat de
Gènere i els Drets Socials

Col·laboren:

