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Convocatòria
L’Associació cultural FÒRUM L’ESPITLLERA i la Fundació JORDI CASES I LLEBOT
convoquen el premi Sikarra amb la voluntat de reconèixer i homenatjar la persona,
entitat o institució que hagi excel·lit a títol individual o col·lectiu, i contribuït de manera
exemplar a la divulgació, l’estudi, la projecció, la justícia i la cohesió social de la Segarra.
El guardó s’atorgarà anualment a partir de les següents
Bases
1. Es premiarà qualsevol persona, entitat o institució que hagi actuat amb
incidència sobre la comarca, incloent dins aquesta els territoris de la darrera
divisió administrativa feta per la Generalitat de Catalunya i tots aquells que,
per raons històriques, geogràfiques i culturals, se senten de la Segarra.
2. Només podrà ser guardonada una persona, entitat o institució en relació amb
la qual s’hagi presentat prèviament una candidatura.
3. La presentació de les candidatures haurà de fer-se en un document que
identifiqui la persona, entitat o institució candidata i descrigui en un màxim

de dues pàgines les motivacions per les quals es considera que és mereixedora
del guardó.
4. Les candidatures mai podran ser presentades en nom propi, sinó que hauran
de venir signades per una entitat pública o privada, legalment constituïda i
domiciliada a la Segarra històrica, o per un conjunt format per un mínim de
tres persones a títol individual, degudament identificades i que acreditin la
seva vinculació amb aquesta comarca.
5. Les persones associades al Fòrum l’Espitllera i els membres del patronat de la
Fundació Jordi Cases i Llebot poden també proposar candidatures, amb les
condicions previstes en el punt anterior, i no podran ser mai guardonades, ni
a títol individual ni com a institució.
6. Les candidatures s’hauran de presentar, amb tota la documentació
corresponent, entre els dies 1 de gener i 10 de febrer de cada any al domicili
social del Fòrum l’Espitllera (c/ del Forn, 2, Florejacs 25211). També podran
ser presentades telemàticament a info@espitllera.cat. En ambdós casos,
l’organització es reserva el dret de requerir la documentació complementària
adient.
7. El Jurat estarà format per representants del Fòrum l’Espitllera i de la
Fundació Jordi Cases i Llebot. Valorarà les candidatures tot considerant amb
especial atenció tant la seva trajectòria històrica com les actuacions dutes a
terme durant l’any immediatament anterior al del lliurament del premi. Es
preveu expressament que el guardó pugui lliurar-se ex aequo a dos finalistes,
en cap cas a títol pòstum o declarar-se desert, i el veredicte del Jurat serà
inapel·lable.
8. La identitat del premiat o premiada es donarà a conèixer el 17 de març de
cada any, coincidint amb l’aniversari de l’adquisició de la moneda Sikarra per
part de les entitats promotores, i es lliurarà en un acte públic convocat en una
data propera.
9. El premi consistirà en una escultura inspirada en el revers de la moneda de
Sikarra, així com un reconeixement públic de la persona, entitat o institució
guanyadora.
La Segarra, novembre de 2015
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PREMI SIKARRA
REGLAMENT DE VOTACIÓ:
1. El Jurat del premi estarà format paritàriament per tots els socis i sòcies de
l’associació Fòrum l’Espitllera i del patronat de la Fundació Jordi Cases i Llebot.
2. El Jurat serà presidit pel president o presidenta d’una de les dues entitats i
n’exercirà la secretaria el secretari o secretària de l’altra, ocupant els càrrecs cada
any de forma alternativa el Fòrum i la Fundació, tot començant per la presidència
del Fòrum l’Espitllera i la secretaria de la Fundació Cases en la primera edició, de
l’any 2012.
3. Les candidatures formalitzades segons els requisits previstos, seran distribuïts
entre els socis i sòcies de l’Espitllera i els patrons i patrones de la Fundació entre
el dia 11 i el dia 20 de febrer, de manera que tinguin al menys tres dies per
valorar-les i, si s’escau, fer la votació telemàtica. Qualsevol membre del Jurat
podrà fer pública la seva opinió als altres pels mitjans telemàtics disponibles,
exposant pros i/o contres amb arguments i, si s’escau, endegar un debat.
4. Tot i cadascun dels membres del Jurat es comprometen a guardar en la més
estricta confidencialitat les identitats de les candidatures presentades.
5. Fòrum l’Espitllera: triarà el finalistes, fins un màxim de tres, entre totes les
candidatures proposades en assemblea celebrada el darrer dissabte del mes de
febrer.
Durant l’assemblea, els socis i sòcies presents adjudicaran 1, 2, 3 i 4 punts a les
quatre candidatures que considerin més idònies.
Fetes les votacions i el recompte, en cas d’empat, només amb els vots dels
presents s’escolliran les finalistes (fins a un màxim de tres), ordenant-les de
major a menor en funció dels suports rebuts
6. La Fundació Cases i Llebot triarà el seus finalistes, fins un màxim de tres, entre
totes les candidatures proposades en reunió del Patronat celebrada durant la
segona quinzena del mes de febrer i abans de l’assemblea de l’Espitllera o, cas
que no se celebri reunió durant aquelles dates, per votació telemàtica.
7. Ambdues entitats podran demanar als presentadors de candidatures que
assisteixin a les seves trobades o ampliïn per escrit o a través de qualsevol altre
mitjà la informació en defensa de la seva proposta.
8. Un cop establertes les finalistes des del Fòrum l’Espitllera i la Fundació Cases i
Llebot, en cas que no coincideixin en els guanyadors, serà en reunió posterior i
conjunta dels representants d’ambdues entitats quan es formarà el Jurat que
votarà i decidirà la persona i/o entitat guardonada.
Aquesta comissió mixta estarà formada per tres membres de la Junta de
l’Espitllera i tres membres del Patronat de la Fundació. En cas d’empat, tindrà
valor doble el vot del President del Jurat, segons correspongui cada any.

