XI PREMIS DE
RECONEIXEMENT
CULTURAL DEL
BAIX LLOBREGAT

Presentació
Els Premis de Reconeixement Cultural que atorga el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat són un reconeixement des de la cultura.
Tenen la voluntat de guardonar persones, associacions, institucions o empreses que hagin destacat en experiències culturals, ecològiques,
socials o econòmiques que contribueixin des del Baix Llobregat al desenvolupament sostenible, a la pluralitat i a fer una societat del segle
XXI més conscient i integradora.
Enguany recuperem la convocatòria de 2020, posposada per la pandèmia. Presentem unes noves bases nascudes de l’experiència de 10
edicions i del coneixement de l’Agenda 21 de la Cultura i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
A la festa de lliurament dels Premis que farem al novembre al Prat de Llobregat hi desembocaran com si fossin afluents els cabals
provinents del coneixement i de la participació social assolida amb l’activitat de l’any. En aquest 2022 ens proposem observar i copsar
l’actualitat comarcal a través de les quatre temàtiques que estructuren aquesta edició dels Premis. I ho farem amb les aportacions fetes des
de l’expertesa, des del teixit associatiu i de des de l’àmbit institucional recollides en diversos debats i en la Trobada d’Entitats d’Estudis.
Aquesta activitat servirà per presentar, difondre i promoure la convocatòria de Premis i la presentació de candidatures de persones i
col·lectius.

Bases
ELS PREMIS
La denominació del premi serà “PREMI DE RECONEIXEMENT CULTURAL DEL BAIX LLOBREGAT. 2022”. Es podran atorgar fins a 16 premis (8
individuals i 8 col·lectius) adscrits als següents àmbits:
Experiències culturals
Experiències ecològiques
Experiències socials
Experiències econòmiques
Per cadascun dels premis es triarà un nom propi que rememorarà una figura rellevant i que es definirà segons la matèria de l’experiència
premiada. Per tant aquests noms es renovaran en cada convocatòria.
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Per presentar una candidatura cal omplir el formulari disponible a www.cecbll.cat i aportar els materials necessaris per valorar la
proposta, així com una imatge representativa de la candidatura.
Poden presentar candidatures tant persones físiques com jurídiques.
Caldrà indicar si es tracta d’una candidatura individual o col·lectiva.
No s’admetran les autocandidatures.
Al formulari cal indicar a quin dels quatre àmbits d’experiències s’adscriu preferentment la candidatura proposada. L’organització es
reserva el dret de modificar l’adscripció, prèvia consulta a la persona nominant.
TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ
Les candidatures es poden presentar entre el 4 d’abril i el 2 d’octubre de 2022.
El formulari de presentació de candidatura degudament emplenat es presentarà per correu electrònic a premiscecbll@llobregat.info.
Els materials que constin relacionats al formulari es faran arribar per enllaç de WeTransfer, o similar, a premiscecbll@llobregat.info. En
el cas de materials en suports físics es poden lliurar a la seu del CECBLL (carrer Estelí, 10 de Sant Feliu de Llobregat).
Entre el 9 i el 31 de gener de 2023 podreu recollir la documentació aportada en suport físic . Després d’aquesta data, la documentació
no recollida passarà a formar part del fons de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i no podrà ser retirada.
PROCÉS DE SELECCIÓ DE LES CANDIDATURES
La selecció es farà a través d’una Comissió de selecció i d’un Jurat formats per persones expertes en les diferents matèries. La seva
composició serà acordada per la Junta del Centre.
La Comissió de selecció triarà les candidatures finalistes d’entre totes les propostes rebudes. Podrà triar un màxim de 24 candidatures
individuals i 24 de col·lectives relacionades amb experiències culturals, ecològiques, socials o econòmiques.
El Jurat és l’òrgan encarregat de triar entre les finalistes les candidatures individuals i col·lectives mereixedores de premi.
Les candidatures premiades surten de la votació individual i secreta que només es farà pública la nit dels Premis.
El recompte el fan membres de l’organització. Els fulls de votació dels membres del Jurat aniran identificats i signats i podran ser
consultats durant l’acte de lliurament dels Premis.
Els veredictes de la Comissió de selecció i del Jurat són inapel·lables.
EL LLIURAMENT DELS PREMIS. LA NIT DE LA CULTURA DEL BAIX LLOBREGAT
El lliurament dels premis tindrà lloc el divendres 18 de novembre de 2022 al Cèntric Espai Cultural del Prat de Llobregat en un acte
coorganitzat pel Centre d’Estudis Comarcals i l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Aquesta informació s’ampliarà el mes d’octubre.
Durant la vetllada també es lliuraran el Premi Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat a una iniciativa destacada dels territoris de
parla catalana i el Premi Jaume Codina i Vilà a una iniciativa destacada del municipi amfitrió, premis que atorga directament la Junta del
CECBLL. També es farà lliurament del Premi Personalitat Baixllobregatina que s’escull per votació popular a través del web del CECBLL
d’entre les propostes que hagi fet la Junta.
Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt per la Junta del CECBLL.
Amb el suport de:

I dels Ajuntaments de: Begues, Castelldefels, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat,
Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Molins de Rei,
Pallejà, El Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Esteve
Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç
dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i Viladecans.

