Aquests premis són un
projecte promogut pel
Consell

Comarcal

del

Berguedà amb l’objectiu
de promoure la creació
i la difusió cultural de
la comarca, així com
atorgar

reconeixement

a figures troncals de la
cultura berguedana.

BASES DELS
PREMIS DE
CULTURA DEL
BERGUEDÀ

2018

»» Potenciar els preceptors i difusors
culturals de la comarca.

1. ELS OBJECTIUS

»» Impulsar la creació artística d’artistes
berguedans.
»» Reconèixer públicament a persones
de la comarca amb trajectòries rellevants
en el camp de la cultura.

2. CATEGORIES DELS
PREMIS
»» Premi d’Honor de la Cultura
Berguedana: es premiarà la trajectòria
d’una persona berguedana amb un
bagatge cultural irrefutable.
»» Premi a la promoció cultural: es
premiarà a les entitats, col·lectius i/o
persones que hagin realitzat projectes de
promoció i difusió cultural d’interès.
»» Premi a la innovació artística: es
premiarà als/les creadors/es que hagin
realitzat projectes artístics amb projecció.

3.1 Requisits específics per al Premi
d’Honor de la Cultura Berguedana

Podran
ser
candidates
aquelles
persones, entitats o col·lectius que
siguin mereixedores d’un reconeixement
institucional per la seva contribució singular
a la cultura i a l’enaltiment d’aquesta. No
s’admetran les candidatures presentades
per persones que sol·licitin el premi per a
elles mateixes o per a les organitzacions
que representen, ni candidatures a
favor del jurat, ni candidatures a favor
d’administracions públiques o entitats
que hi estan vinculades o en les quals
aquestes participen.

3. REQUISITS GENERALS

Poden presentar les candidatures les
persones o entitats següents:

En els tres casos, les persones que rebin
els premis han de ser majors de 18 anys i
estar estretament vinculades a la comarca
del Berguedà. En cap cas la concessió
dels premis no implica la cessió o limitació
dels drets de propietat intel·lectual de
l’autor o autora.

»» Les associacions o entitats culturals
relacionades amb activitats artístiques o
culturals.
»» Les persones guardonades en
convocatòries anteriors.
»» Persones a títol individual que estiguin
vinculades a la cultura ja sigui a nivell
professional, acadèmic, creatiu o difusor,
sempre i quant aquesta vinculació estigui
justificada.
»» Membres del jurat.

3.2 Requisits específics per al Premi a
la Difusió Cultural

6. CRITERIS DE VALORACIÓ

Poden ser candidates als premis a la
difusió cultural les persones, entitats,
empreses o col·lectius vinculades a la
comarca. Aquestes hauran d’acreditar
experiència en la difusió i promoció de la
cultura.

Premi d’Honor de la Cultura Berguedana

3.3 Requisits específics per al Premi a
la Innovació Artística

Poden ser candidates als premis a la
difusió cultural persones, entitats o
col·lectius que estiguin vinculats/des a la
comarca del Berguedà.

4. TERMINI I LLOC DE
PRESENTACIÓ DE LES
CANDIDATURES
El termini de presentació de
candidatures és fins el 28/02/2017.

les

Les sol·licituds es presentaran a:
Consell Comarcal del Berguedà
Carrer Barcelona, 49, 3r pis.
08600 Berga
Tel. 93 821 35 53
Correu electrònic:
fbertran@ccbergueda.cat

5. JURAT
El jurat està format per persones rellevants
de l’àmbit cultural de la comarca del
Berguedà, escollides per una comissió
tècnica del Consell Comarcal. Aquest
estarà format per un grup heterogeni
de persones que abraçarà diferents
disciplines i sensibilitats. El jurat pot
demanar l’assessorament de persones
expertes de prestigi i competència
reconeguda en l’àmbit de la cultura.

En aquesta categoria es pretén atorgar
reconeixement i posar sota el focus
la trajectòria lligada amb la cultura de
persones de la comarca, i brindar així
l’oportunitat per a ser homenatjades.
S’aprofitarà aquest reconeixement per a
donar difusió de les accions que hagin
dut a terme els/les permiats/des per a
assolir tal guardó.
Es tindran especialment en compte els
elements següents:
»» Impacte de l’obra/accions
persona proposada
»» Qualitat
»» Vinculació amb el territori
»» Projecció a altres territoris
»» Mèrits reconeguts

de

la

Premi a la Promoció Cultural

Aquest premi busca posar en valor la
tasca que col·lectius, entitats, societats
i persones a títol individual realitzen per
a la difusió i promoció de la cultura a la
comarca. Es tindran especialment en
compte els elements següents:
»» Trajectòria dels impulsors, i del projecte
presentat
»» Impacte dels projectes al territori
»» Interès i qualitat de la proposta
»» Valor cultural
»» Vinculació del projecte amb la societat
»» Viabilitat del projecte presentat

Premi a la Innovació Artística

En aquesta categoria es pretén fomentar
als artistes emergents de la comarca,
impulsant la seva projecció i recolzant
la seva tasca. Es tindran en compte els
elements següents:
»» Qualitat tècnica de
presentades
»» Nivell d’interès cultual
»» Projecció dels projectes
»» Impacte en el territori

les

obres

7. DOTACIÓ DELS PREMIS
Premi d’Honor de la Cultura
Berguedana

Premi a la Difusió Cultural

Premi a la Innovació
Artística

»» Trofeu/recordatori de
l’efemèride
»» Elaboració d’una
exposició commemorativa
de l’obra i/o trajectòria de la
persona premiada
»» Campanya de difusió de
l’obra i/o trajectòria de la
persona premiada

»» Trofeu/recordatori de
l’efemèride
»» 750 €

»» Trofeu/recordatori de
l’efemèride
»» 750 €

8. DOCUMENTACIÓ
Caldrà lliurar tota la documentació
necessària per participar en el concurs
al lloc indicat al quart punt d’aquestes
bases.
Els models de sol·licitud i de memòria
explicativa es podran obtenir a la web:
www.bergueda.cat
S’hauran de presentar els documents
següents (original i fotocòpia):

Premi d’Honor de la Cultura Berguedana

»» Sol·licitud de presentació de proposta
»» Fotocòpia del DNI del/s promotor/s. En
cas d’actuar en representació d’una entitat,
certificat emès per l’òrgan competent on
s’expliciti la voluntat d’aquesta, i número
d’inscripció al registre d’entitats jurídiques.
»» Breu memòria on s’expliquin els motius
pels quals es fa la proposta, tenint en
compte els criteris de valoració de l’article
6 d’aquestes bases.
»» (opcional) Documentació complementària
que acrediti els mèrits de la persona
o col·lectiu proposat: premsa, àudios,
articles, vídeos...

Premi a la difusió cultural

»» Sol·licitud de participació
»» Còpia del DNI del/s promotor/s. En cas
d’actuar en representació d’una entitat,
certificat emès per l’òrgan competent on
s’expliciti la voluntat d’aquesta, i número
d’inscripció al registre d’entitats jurídiques.
»» Memòria del projecte cultural, que
inclogui almenys la següent informació:
»» Resum del projecte
»» Promotors
»» Organització
»» Pla de difusió
»» Valoració de l’impacte en el territori
»» (opcional) Documentació complementària
que ajudi a exposar el projecte proposat
i que ajudi a demostrar, si s’escau,
l’impacte en les passades edicions:
premsa, àudios, articles, vídeos... També
vídeos explicatius de producció pròpia.
Premi a la innovació cultural

»» Sol·licitud de participació
»» Còpia del DNI del/s artistes.
»» Memòria del projecte artístic, que
inclogui almenys la següent informació:
»» Resum del projecte
»» Promotors
»» Organització
»» Pla de difusió
»» Valoració de l’impacte en el territori
»» (opcional) Documentació complementària
que ajudi a exposar el projecte proposat
i que ajudi a demostrar, si s’escau,
l’impacte en les passades edicions:
premsa, àudios, articles, vídeos... També
vídeos explicatius de producció pròpia.

9. RESOLUCIÓ, COMUNICACIÓ
I LLIURAMENT DELS PREMIS
D’acord amb l’acta final, el jurat dictarà
resolució d’atorgament dels premis.
La comunicació de quines han estat les
persones guanyadores del concurs i
l’entrega dels premis tindrà lloc mitjançant
acte públic que es realitzarà a mitjans
del mes de març del 2018. S’avisarà
als participants amb antelació, i es faran
públiques les candidatures finalistes.
Per a la categoria de Premi d’Honor, es
comunicarà el nom de la candidatura
guanyadora amb anterioritat a l’entrega
del premi.

10. OBLIGACIONS DELS/
LES CANDIDATS/TES
Acceptar les bases del concurs. Garantir
l’exactitud de les dades i el compliment
dels requisits legals que s’assenyalen
en aquestes bases. Els/les guanyadors/
es de la present edició adopten el
compromís d’explicar els projectes
premiats durant l’acta d’entrega de premis
de la següent edició. La falsedat de dades
o l’incompliment dels requisits donarà lloc
a la devolució del premi percebut.

11. DISPOSICIONS
COMPLEMENTÀRIES
»» Aquestes bases han estat elaborades
pel Consell Comarcal del Berguedà i
consensuades amb la resta de membres
del jurat.
»» Una vegada transcorregut el període
per a la presentació de candidatures, es
procedirà a comprovar que cada sol·licitant
aporti la documentació requerida. En el
cas que es detecti alguna deficiència en
la documentació presentada juntament
amb la sol·licitud, l’organització requerirà

a la persona o persones sol·licitants
perquè presentin aquesta documentació,
i es descartaran aquelles sol·licituds
que presentin algun tipus d’errada o
deficiència.
»» El jurat es reserva el dret de demanar
a les persones candidates informació
addicional o aclariments sobre el seu
projecte empresarial.
»» Una vegada elaborada la llista de
sol·licituds acceptades, el jurat iniciarà la
seva valoració.
»» La resolució del jurat serà pública i
inapel·lable. Hi ha la possibilitat que algun
premi quedi desert, quan no existeixin
candidatures que reuneixin els requisits
mínims o no s’adeqüin als criteris de
valoració.
»» Els organitzadors del concurs es
reserven el dret a la difusió pública
d’aquesta
convocatòria,
respectant
sempre la confidencialitat sobre les dades
dels projectes presentats.
»» La participació en aquest concurs
implica la plena acceptació del contingut
d’aquestes bases.
»» Es
garanteix
que
qualsevol
documentació i informació proporcionada
per les empreses i emprenedors
participants en aquest certamen serà
tractada amb la màxima confidencialitat.
»» Correspondrà als organitzadors la
facultat de resoldre qualsevol qüestió
que es pugui presentar en relació amb la
interpretació d’aquestes bases.
»» Les persones guanyadores podran
utilitzar els premis com a element de
promoció, però hauran de fer referència al
certamen i a l’any en què van ser atorgats.

Nota: L’organització es reserva el dret d’efectuar qualsevol canvi, aclariment o rectificació de les Bases, si es dóna
justa causa, sempre fent-ho públic de la mateixa manera que s’han fet públiques les presents bases.

