A l’atenció del president/a

Benvolgut senyor/a

Amb aquesta carta us vull anunciar la nova convocatòria del Premi Estevet
d’enguany.
Us adjunto un full informatiu del premi i les butlletes perquè pugueu fer les vostres
propostes de candidatura.
Espero que us poseu a treballar per que entre tots podem donar el reconeixement que
es mereixi una persona de la nostra ciutat, que tingui una dedicació en qualsevol dels
àmbits que es relacionen en benefici dels altres i de la nostra ciutat.
Pensem que aquest reconeixement és molt important i estic segura que tractareu el
tema amb el rigor que es mereix.

Atentament,

Elvira Maza
Regidora de Cultura

Barberà del Vallès, 26 de març de 2009

CONVOCATÒRIA
PREMI ESTEVET 2009
BASES
El Premi Estevet s’inicià l’any 1996.
El Premi “Estevet” és el reconeixement a una persona o entitat per la seva
contribució al desenvolupament de Barberà, en el seu creixement en els camps de les
arts, de la música, la cultura, la ciència, l’economia, la vida associativa, cultural i
esportiva o qualsevol altra faceta de l’activitat humana en pro de la ciutat.
És un objectiu prioritari de l’Ajuntament de Barberà del Vallès fomentar la iniciativa
i la participació social de la ciutadania, com també el suport a associacions,
fundacions i persones de qualsevol ordre per a la realització d’activitats que
contribueixin a una millora pels ciutadans i ciutadanes de Barberà.
El Premi Estevet es crea amb l’objectiu de reconèixer a l’esforç d’aquelles persones
físiques o entitats que justificadament hagin destacat en el foment de la participació
ciutadana per mitjà d’accions, projectes i iniciatives en qualsevol dels àmbits
esmentats.
Els candidats, o candidates podran ser proposats o proposades per qualsevol entitat
per mitjà de la butlleta que s’enviarà a la seu de les entitats i associacions, i que
també es podrà recollir al Casal de Cultura. La butlleta haurà d’anar acompanyada
amb una instància, i ambdos documents es registraran al registre d’entrada de
l’Oficina d’Atenció Ciutadana
El jurat, presidit per la regidora de Cultura, estarà format pel cap de Cultura, el
guanyador de l’anterior edició del premi, tècnics i personalitats rellevants en la
matèria objecte de la convocatòria.
El jurat, després de la valoració i anàlisi de les candidatures emetrà el veredicte que
serà publicat el dia de Sant Jordi en l’acte de lliurament del guardó.
El jurat pot declarar desert el premi.
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases i del
que determini el jurat.
El guardó, que consisteix en una reproducció reduïda del nan “Estevet”, el lliurarà

L’alcaldessa de la ciutat, Sra. Ana del Frago Barés, en un acte oficial que tindrà lloc
el dia 23 d’abril , a les vuit del vespre, a la plaça de la Vila, dins dels actes centrals
de Sant Jordi.
L’estatueta anirà numerada i serigrafiada amb el nom del guanyador i l’escut de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
En les anteriors edicions del premi Estevet han estat guardonats:
ESTEVE SOLEY, 1996
AGUSTÍ PALAU i CODONYERS, 1997
JOSEP MARIA PASQUAL i ARNELLA, 1998
JOSEP TORRELLA i OLIVÉ, 1999
BLAI PAU AMADOR i AMADOR, 2000
ANTONIO GARCIA DIAZ, 2001
ANTÓNIO ROGRIGUEZ, 2002
VICTOR PONT, 2003
LUCRECIA GIORGETTI CASANOVA, 2004
RAMON FIGUERA, 2005
ANTONIA GARRIDO, 2006
JOSEP JORDI BOFILL, 2007
ELISA FEIXAS VENTURA, 2008
Les entitats de Barberà que ho desitgin podran presentar les seves propostes de
candidatura amb les butlletes que podeu recollir a l’oficina d’atenció al ciutadà,
passeig del Dr. Moragas del 6 al 17 d’abril de 2009.
El jurat qualificador es reunirà per tal d’emetre el seu veredicte final.

PREMI “ESTEVET” 2009
BUTLLETA DE CANDIDATURES
Entitat que fa la proposta:
Adreça:
Telèfon:
Fax:
Correu electrònic:
Persona de contacte:
Nom del candidat o candidata:

Motius que justifiquen l’elecció

Cal lliurar aquesta butlleta a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del 6
al 17 d’abril de 2009.

