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NIT DE L'ESPORT I LA CULTURA DE CALAF 2017 

 

BASES REGULADORES 

 

1. Els premis Nit de l’esport i la cultura. 

L’Ajuntament de Calaf convoca els premis de la Nit de l’Esport i la Cultura 2017 per reconèixer a 

les persones i entitats locals que han destacat pels èxits assolits o per la promoció que han fet 

de l'esport i la cultura l’any 2017, atès que amb grans dosis d’esforç, dedicació i disciplina, fan 

que el nostre municipi tingui un ampli i variat calendari d’activitats esportives i culturals. 

És també l’objectiu dels premis, el reconeixement de trajectòries destacades en el món cultural i 

esportiu així com destacar, promoure, afavorir i fomentar noves iniciatives individuals o 

col·lectives en tots els àmbits de l’esport i la cultura, que contribueixin de manera notable i 

continuada a la millora del panorama esportiu i cultural de calafí. 

 

2. Les modalitats de premis en Cultura són :  

 Millor iniciativa cultural, infantil o juvenil, que hagi destacat durant el 2017 en 

qualsevol àmbit de la cultura. 

 Trajectòria cultural, reconeixement a persones, col·lectius o institucions per la seva 

dilatada i decidida aportació al món de la cultura local, en tots els seus vessants. 

 Efemèride, que es celebri durant el 2017 en qualsevol àmbit cultural. 

  Millor aportació cultural per a la promoció de la cultura a Calaf, que destaqui per la 

rellevància en el foment, promoció i difusió de la cultura. 

 Millor aportació cultural en l’àmbit social o pedagògic, que hagi destacat en l’any 

2017. 

 Ambaixador cultural calafí al món, calafins no residents, que destaquin per la seva 

activitat cultural en qualsevol àmbit alhora que contribueixin a la difusió de la cultura local 

arreu. 

 Premi Alta Segarra de la Cultura  que premia a la persona, entitat o iniciativa que hagi 

destacat durant el 2017 per la rellevància de la seva tasca en qualsevol àmbit cultural o 

en la promoció i la difusió de la cultura a l’Alta Segarra. 

 

3. Les modalitats de premis en Esport són : 
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 Millor esportista (masculí o femení) infantil que hagi destacat durant la temporada 

2016-2017 en qualsevol disciplina esportiva en l’àmbit federat o escolar i sigui menor de 

16 anys. 

 Millor esportista (masculí o femení) absolut que hagi destacat durant la temporada 

2016-2017 en qualsevol disciplina esportiva en l’àmbit federat, lliure o amateur.  

 Trajectòria esportiva, reconeixement a persones, col·lectius o institucions per la seva 

dilatada i decidida aportació al món esportiu local, en totes les vessants. 

 Millor iniciativa esportiva o entitat esportiva en la promoció de l’esport que destaqui 

per la rellevància en el foment, promoció i difusió de l'esport. 

 Millor iniciativa pedagògica o social lligada al valors de l’esport que destaqui per la 

rellevància de la seva tasca en relació als valors de l’esport durant la temporada 2016-

2017.  

 Ambaixador esportiu calafí al món. Calafins que destaquin per la seva activitat 

esportiva fora del territori de l’Alta Segarra i que contribueixin a la promoció de Calaf.  

 Premi Alta Segarra. Esportista, equip, entitat o iniciativa que hagi destacat durant la 

temporada 2016-2017 en qualsevol disciplina esportiva, de qualsevol edat i categoria o 

bé que destaqui per la rellevància de la seva tasca en els valors de l’esport, la promoció i 

la difusió d’aquest a l’Alta Segarra. 

 

3. El Jurat i la seva composició: 

  Una comissió en l’àmbit cultural que seran tres o quatre persones de la Vila que tinguin 

certa implicació en la cultura de Calaf i puguin tenir una visió objectiva d’aquesta. També 

formarà part de la comissió un representant de l’àrea de cultura de l’Ajuntament de 

Calaf.  

 Una comissió en l’àmbit de l’esport que seran tres o quatre persones de la Vila que 

tinguin certa implicació en la vida esportiva a Calaf i puguin tenir una visió objectiva 

d’aquesta. També formarà part de la comissió un representant de l’àrea d’esports de 

l’Ajuntament de Calaf.  

 Pel premi de l’Alta Segarra hi haurà una comissió integrada per un representant de cada 

municipi de la Mancomunitat de l’Alta Segarra i les comissions de l’àmbit cultural i 

esportiu de la Vila de Calaf creades per aquests premis. 

 El Jurat es dissoldrà una vegada finalitzada la Nit de l’Esport i la Cultura. 

 El Jurat es reserva el dret a no adjudicar alguna modalitat de premi, a poder fer una 

menció especial o fer un ex aequo. 
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 Les deliberacions dels membres del Jurat seran secretes. 

 Davant la manca de regulació, el Jurat resoldrà qualsevol incidència relacionada amb la 

concessió dels premis. 

 

4. Requisits 

- L’elecció dels millors esportistes correspon als èxits assolits durant la temporada 2016-2017.  

- Qualsevol persona de Calaf pot presentar la seva proposta de candidatura, degudament 

raonada, mitjançant full normalitzat al Registre Municipal de l’Ajuntament de Calaf.  

- Les entitats esportives  i culturals de Calaf poden presentar les seves propostes de 

candidatures als diferents premis, degudament raonades, tant de la seva entitat com d'altres, 

mitjançant full normalitzat al Registre Municipal de l’Ajuntament de Calaf. 

- Per optar a les diferents modalitats de premis, excepte el Premi Alta Segarra de l’Esport o el 

Premi Alta Segarra de la Cultura, cal estar empadronat a Calaf o pertànyer a una entitat 

esportiva o cultural inscrita en el registre municipal d’entitats. 

- Pel Premi Alta Segarra poden fer les propostes de les candidatures qualsevol persona resident 

a un municipi de la Mancomunitat de l’Alta Segarra mitjançant full normalitzat al Registre 

Municipal de l’Ajuntament de Calaf.  

- El termini de presentació de candidatures al Registre municipal fineix el dia  19 de gener de 

2018. 

 

5. El fet de presentar qualsevol candidatura implica l'acceptació total d'aquestes bases. 

 

6. La Secció d'Esports i Cultura facilitarà al jurat les candidatures presentades a les comissions 

corresponents.  

 

7. Els membres del jurat que formin part d’alguna entitat susceptible de ser premiada s'hauran 

d'abstenir en les votacions de candidatures que recaiguin sobre elles mateixes o iniciatives 

vinculades a la seva entitat. 

 

8. La decisió del jurat es inapel·lable. Els membres del jurat han de mantenir en secret el 

veredicte. En tot allò no previst en aquestes bases és d'aplicació la legislació administrativa. 

 

9. El lliurament dels premis es durà a terme en el transcurs de la Nit de l’Esport i la Cultura el dia 

9 de febrer de 2018, al Casal de Calaf. 
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10. Per garantir la igualtat i la concurrència, l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Calaf, 

farà divulgació del contingut d’aquestes bases. 

 


