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BASES DEL PREMI ESTEL BLANC

1

El premi Estel Blanc, és promogut des de la Federació Comarcal d'Esquerra
Republicana de Catalunya de la comarca de l'Anoia

2

L'objectiu del premi Estel Blanc, és el de fer visible l'esforç fet, en la defensa de la
llengua la cultura, les tradicions i el patrimoni en totes les seves vessants
(natural, cultural i històrica) dels Països Catalans i en especial de la comarca de
l'Anoia

3

l' Estel Blanc, pot recaure tant a persones físiques com a entitats que compleixin
els objectius del premi, sigui quin sigui el seu origen,

4

El premi Estel Blanc, és representat per una insígnia rectangular de plata en la
qual hi apareix la silueta dels Països Catalans (la Nació complerta) per sobre
d'una estelada

5

l'Estel Blanc, és un premi que s'atorga anualment, coincidint amb el sopar de la
celebració de la Proclamació de la República (el dia 14 d'abril de 1.931) i que
organitza la Federació Comarcal d' ERC Anoia,

6

L'Executiva Comarcal, delegarà en una comissió o jurat la valoració de les
propostes presentades.
La comissió delegada, una vegada valorades les diferents propostes,les ordenarà
segons resultin ser més o menys mereixedores del premi i amb una valoració dels
mèrits de cadascuna, presentant-ho a l'Executiva Comarcal, la qual serà la
responsable d'atorgar el premi, escollint la persona o entitat que ha fet mèrits
suficients per aconseguir-ho.

6,1

L'esmentada comissió serà nomenada anualment pel President de l'Executiva
Comarcal i recaurà en tres membres de la pròpia executiva.
Si algun dels membres de l'executiva, presenta alguna proposta de persona ó
entitat a concursar, no podrà votar la mateixa.

6,2

7

El veredicte serà inapel•lable.

Requisits per accedir al premi :
1

El jurat o comissió admetrà qualsevol proposta de candidatura que compleixi
amb els requisits d'aquestes bases,

2

La convocatòria del premi serà anual, podent fer arribar propostes a la comissió
delegada des de l’1 de Gener de cada any.

3

L'admissió de candidatures es tanca 30 dies abans del lliurament del premi i es
decideix en la darrera Executiva Comarcal el guanyador a qui s'atorga.

