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BASES
Les colles castellers del Vallès Oriental, Manyacs de Parets, Castellers de Mollet,
Castellers de Caldes i Xics de Granollers, amb la intenció de fomentar l’interès
per a l’estudi i la recerca del món casteller entre els estudiants de batxillerat de la
comarca, convoquen el 1r Premi de Recerca de Batxillerat sobre el món casteller.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
Podran concórrer al premi tots els TREBALLS DE RECERCA, originals i inèdits, realitzats per estudiants de centres de batxillerat del Vallès Oriental durant el curs 2023-24. S’acceptaran treballs
que s’hagin presentat a altres concursos i/o premis.
Els treballs han de tractar temes relacionats amb el MÓN CASTELLER des de qualsevol àmbit temàtic (social, històric, econòmic, tècnic, psicològic, familiar, organitzatiu, pedagògic, musical, .....).
Les colles organitzadores oferiran a tots els participants assessorament de forma gratuïta per la
confecció del treball. Aquest assessorament el realitzaran membres de les colles, coneixedors del
camp específic en el qual s’englobi cada treball de recerca. Per demanar aquest servei podeu
contactar amb l’organització del premi a les dades que trobareu al final de les bases.

2. PARTICIPANTS.
Podran optar els alumnes de batxillerat que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
Els treballs poden ser individuals o de grup. En cas que el treball guanyador sigui de múltiple
participació, només es lliurarà un premi.

3. PRESENTACIÓ DE TREBALLS.
L’extensió dels treballs és lliure, tot i que es recomana que no superin els 50 folis DIN A4.
Els treballs de recerca s’han de presentar en FORMAT digital a l’adreça de correu electrònic
premicastellersvo@gmail.com. També s’acceptaran treballs en llapis de memòria entregats directament a Jordi Contreras de Xics de Granollers (per contactar veure nota final de les bases). La
PRESENTACIÓ de treballs es podrà realitzar a partir de l’1 de desembre de 2023. El lliurament
finalitzarà a les 22:00 del 31 de març de 2024.
És requisit imprescindible per participar en el concurs adjuntar el treball de recerca i el formulari de
participació degudament omplert. El formulari el trobaran a les webs de les colles organitzadores,
indicades al final d’aquestes bases.
Només s’hauran de defensar davant del jurat els treballs finalistes.
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4. PREMI.
De tots els treballs presentats es triaran 3 finalistes als quals se’ls demanarà defensar el seu treball
davant del jurat. El jurat triarà un únic guanyador del premi. El jurat pot declarar el premi desert.
El premi al millor treball de recerca consisteix en 200,00 e. Els participants finalistes rebran un
obsequi per part de l’organització.

5. CRITERIS D’AVALUACIÓ.
Per escollir el treball premiat, el jurat tindrà en compte els següents criteris:
a)
b)

c)
d)
e)

El raonament crític i el rigor metodològic en el desenvolupament de la recerca.
La contribució de la recerca en el coneixement del món casteller en qualsevol
dels seus aspectes.:
- Aspectes tècnics.
- Visió històrica dels castells.
- Perspectiva de gènere/LGTB en el fet casteller...
Desenvolupament de les connexions entre el món casteller i la vida quotidiana, o altres
elements que puguin ser interessants per al públic no casteller.
L’originalitat.
La presentació i defensa del treball davant el Jurat.

6. JURAT.
El jurat estarà compost per 8 membres, designats per l’organització del premi. Abans del veredicte es decidirà quin dels 8 membres tindrà un vot de qualitat per decidir en cas d’empat.

7. TERMINIS.
El mes de maig de 2024 el jurat farà públic els tres treballs finalistes. La defensa dels treballs
finalistes, la decisió del guanyador i el LLIURAMENT DE PREMIS es faran la segona quinzena de
juny. L’organització enviarà tota la informació detallada el dia que es fa públic qui són els finalistes.

8. ALTRES TERMES.
L’autor del treball premiat autoritza a les colles castelleres organitzadores a incorporar-lo en plataformes digitals d’accés obert sense ànim de lucre i a fer-ne divulgació del mateix, sempre fent
esment de l’autor del treball. Durant l’acte de defensa dels treballs i d’entrega de premis, es realitzaran fotografies que després es podran reproduir i difondre a través del web de les colles o de
qualsevol mitjà o canal de comunicació propi o de tercers.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
La interpretació d’aquestes bases correspon al President dels Xics de Granollers.
Protecció de dades de caràcter personal: els participants queden informats de que les seves dades seran tractades pels organitzadors del Premi amb la finalitat de gestionar el concurs i fer-ne
difusió, en els termes exposats en aquestes Bases. La legitimació per al tractament de les dades
és el consentiment del participant. Les dades es conservaran mentre siguin necessàries per la
celebració del concurs. Els organitzadors no cediran dades a tercers excepte obligació legal. La
persona participant pot exercir els seus drets de modificació, supressió o rectificació de les seves
dades en el moment que vulgui expressant-ho a través d’un correu electrònic premicastellersvo@
gmail.com, entenent que pot comportar el desistiment del premi.
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INFO

Per més informació us podeu adreçar
a les diferents colles castelleres:

Castellers de Caldes
Contacte: Núria Solé, 677 283 019, nunu_lluneta@hotmail.com
Assajos: Dimarts de 19:30 a 22:00 i divendres de 20:00 h a 23:00
Lloc: carrer General Padrós 35, Caldes de Montbui
https://www.castellersdecaldes.cat

Castellers de Mollet
Contacte: Moisès Ferran, 638 483 458, mferra18@xtec.cat
Assajos: Dimarts de 20:00 a 22:00 i Divendres de 21:00 a 23:00 h
Lloc: C.C. L’Era, carrer Cervantes 19-23, Mollet del Vallès
https://www.castellersdemollet.cat

Manyacs de Parets
Contacte: Ferran Soto, 649 183 938, 1705ferran@gmail.com
Assajos: Dimarts de 19:30 a 21:00 i divendres de 20:00 a 21:30 h
Lloc: la Morada, carrer Ponent 18, Parets del Vallès
https://manyacs.cat

Xics de Granollers
Contacte: Jordi Contreras, 669 525 436, jordicoa@hotmail.com
Assajos: dimarts i divendres de 20:30 a 22:30 h
Lloc: sala l’Aplegador de La Troca, carrer Enric Prat de la Riba 77, Granollers.
https://www.xics.cat

