Benvolguts, benvolgudes,
Us volem demanar, novament, la vostra participació en el procés de selecció
dels candidats i candidates a ser guardonats amb el Premi Ciutat i Cultura
2010.
El Premi Cultura i Ciutat recull l’essència del Premi Estevet en tant i en quant ,
les candidatures són presentades per les entitats ciutadanes. El nou format vol
obrir-se a més disciplines i fer-ne més difusió per obtenir uns resultats més
amplis i participatius.
El procés d’elecció serà el següent:
En primer lloc: les entitats de la ciutat presentaran les seves candidatures, de
les quals s’escolliran les tres amb més suport. El termini de presentació de
candidatures finalitzarà el dia 22 d’abril a les dues del migdia.
Les tres candidatures finalistes seran presentades, en un acte, dins de la
programació de Sant Jordi.
Cada candidatura serà defensada per un comissionat de l’entitat proposant.
Un cop presentades les candidatures és publicaran a la revista municipal i la
pàgina web i s’iniciarà el període de votació online, a la pàgina web municipal.
El tribunal, compost per la regidora, un tècnic municipal que actuarà com a
secretari i els comissionats de les candidatures, es reuniran per conèixer les
votacions i les possibles incidències del procés. Després de validades les
votacions, es proclamarà guanyador el candidat o candidata més votat.
Finalment, l’alcaldessa de la ciutat, senyora Ana del Frago, lliurarà el guardó
en un acte públic dins el marc de Festa Major.
Amb anterioritat han estat guardonades les següents persones:
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
Desert, 2009
Així doncs, us fem arribar la normativa del premi, tot esperant la vostra
col·laboració.
Atentament,

Elvira Maza Martínez
Regidora de Cultura
Barberà del Vallès, 15 d’abril de 2010

Premi Ciutat i Cultura 2010
El guardó Ciutat i Cultura és un reconeixement a una persona de Barberà del
Vallès per la seva contribució al desenvolupament de la ciutat, en el seu
creixement en els camps de les arts, de la música, la cultura, la ciència,
l’economia, la vida associativa, cultural i qualsevol altra faceta de l’activitat
humana en pro de la ciutat.
El guardó es lliure a títol personal, en cap cas a una entitat.
No seran admesos candidats que hagin obtingut amb anterioritats aquest
reconeixement.
La persona ha de viure o treballar a Barberà, o haver-ho fet amb anterioritat.
Podran presentar propostes totes les entitats de Barberà del Vallès.
Cada proposta ha de tenir, com a mínim, el nom de la persona proposada, un
breu recull dels mèrits que s’aporten i el nom del comissionat que farà la seva
defensa.
Les propostes es lliuraran i registraran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Cada entitat podrà presentar una sola proposta.
Les propostes poden ser recolzades per una o més entitats
De totes les propostes rebudes s’escolliran les tres que reuneixin més suport
d’entitats ciutadanes.
Per determinar les tres propostes finalistes es comptabilitzar en raó de les
entitats que donen suport a cada proposta, amb independència de si han estat
presentades de forma conjunta o per separat.
No s’admetran propostes fora del termini fixat en cada convocatòria.
Per tal de donar igualtat d’oportunitats de gènere,
candidatures finalistes siguin mixtes.

serà necessari que les

En cas que els empats donin com a resultat més de tres propostes, es faculta
al secretari a fer les gestions oportunes per tal de facilitar la dinàmica del premi,
sempre un cop escoltats els comissionats de les propostes afectades.

De la mateixa manera s’atorga aquesta facultat al secretari, en el cas que les
propostes no arribin al mínim establert.
En cap cas es donarà el guardó per desert.
Un cop designades la terna de propostes, es donaran a conèixer públicament
durant la Diada de Sant Jordi. En aquest acte, els comissionats hauran de fer
una defensa pública dels mèrits dels seus proposats.
En aquest acte també es donarà a conèixer el mecanisme de participació i
elecció de candidatura per part dels ciutadans i ciutadanes de Barberà del
Vallès.
Es publicaran les candidatures en els mitjans locals i es procurarà la seva
màxima difusió.
Es portarà a terme una votació telemàtica, mitjançant la web municipal, on es
publicaran les bases del guardó, les candidatures i la votació.
La votació tindrà un període tancat de temps.
A la finalització del període de votació es tancarà la consulta i es concretarà la
proposta amb major número de vots, que serà la guanyadora del guardó.
El tribunal, compost per la Regidora de Cultura i els comissionats, assistits pel
secretari, informaran per escrit del resultat i elevaran la proposta final a
l’Alcaldessa per que lliuri el guardó.
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases i
del que determini el Tribunal.

Premi Ciutat i Cultura 2010
Butlleta de proposta

Entitat/s (poden ser més d’una)

Comissionat (interlocutor i responsable de la proposta)

Telèfon de contacte

Persona proposada

Breu descripció de mèrits

Aquesta butlleta s’ha de registrar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (Dr. Moragas
224) abans del 22 d’abril de 2010.

