PREMIS LITERARIS
VILA DE VALLIRANA
Premi Treball de
Recerca de Vallirana

2018
Els premis s’adjudicaran
el 2 de juny de 2018

Més informació:
93 683 27 38
93 683 08 10

Els premis literaris de la nostra vila tenen la
voluntat de ser un element dinamitzador de
la literatura catalana i, en concret, de la poesia.
Alhora, amb els premis locals es pretén desvetllar l’interès per la literatura en els ciutadans de Vallirana i, d’una forma especial, en
els més joves.
Amb aquesta voluntat es convoca el Premi
Treball de Recerca de Batxillerat de Vallirana,
per fomentar la recerca local entre els nois i
noies estudiants de batxillerat de la nostra
vila, alumnes de l’IES Vall d’Arús.

PREMI TREBALL DE RECERCA
DE BATXILLERAT
DE VALLIRANA 2017
1.

Aquest premi vol estimular la recerca
local entre els nois i noies empadronats
a Vallirana i que siguin alumnes de 2n
curs de Batxillerat de l’Institut d’Ensenyament Secundari Vall d’Arús de Vallirana, el curs 2017/2018.

2.

L’autor/ora haurà d’acreditar haver nascut a Vallirana o residir-hi, condició indispensable per optar al premi.

3.

El treball de recerca presentat haurà de
ser el mateix que el/la participant hagi
presentat a l’IES Vall d’Arús i inclòs en
les activitats d’avaluació de 2n de Batxillerat del curs 2017/2018.

4.

El tema haurà de tenir alguna relació
amb Vallirana. Pot ser un tema directament valliranenc o, encara que no ho
sigui, que es vinculi amb Vallirana.

5.

L’import del premi serà de 300€.

6.

Cada treball haurà de ser presentat per
triplicat i durà nom, cognoms, adreça i
telèfon.

7.

Els treballs aspirants al premi hauran de
ser presentats abans del 30 d’abril de
2018 a les oficines de la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Vallirana
(carrer del Molí, 2-4, 08759 Vallirana). El
termini per recollir els originals no guanyadors –que serà a la mateixa adreça–
finalitzarà el 27 de juliol de 2018.

8.

El jurat estarà format per persones relacionades amb el món educatiu i cultural
de Vallirana i serà presidit per Eva Martínez, alcaldessa de Vallirana, i comptarà
amb la presència de Joan Manuel Arrabal, regidor de Cultura i secretari del jurat, amb veu, però sense vot.

9.

La resolució del jurat es farà pública el 2
de juny de 2018 a Vallirana i el veredicte, inapel·lable, serà anunciat pel
secretari del jurat.

10.

A aquest premi s’aplicarà, si s’escau, el
corresponent descompte d’IRPF.

11. Les persones guanyadores dels premis
hauran de presentar a la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Vallirana la
documentació que es detalla a continuació:
Document acreditatiu de la titularitat
del compte bancari on s’haurà de fer
efectiu el premi.
Document nacional d’identitat.
Declaració responsable d’estar al corrent
del pagament de les obligacions tributàries amb l’AEAT i amb la Tresoreria de la
Seguretat Social.
12. Aquestes bases es publicaran al Butlletí
Oficial de la Província.
13.

La presentació dels originals pressuposa
l’acceptació íntegra de les bases d’aquest premi.

