
49a FIRA AVICOLA RAÇA PRAT
EL Prat de Llobregat, 

BASES DEL PREMI "JOSEP OLIVA" A LA CULTURA I  LA TRADICIÓ 

 
 
Article 1. Objectiu i finalitat del premi
 
Amb el Premi "JOSEP OLIVA" A LA CULTURA I LA
l'Ajuntament del Prat de Llobregat vol reconèixer a les persones i entitats del nostre 
país que treballen per la difusió cívica i cultural dels valors de la pagesia, com a 
referents de sostenibilitat territorial i de transformació social
aquests inicis de segle.  
 
La denominació del Premi vol ser un reconeixement a un conciutadà nostre, en 
Josep Oliva, qui amb la seva trajectòria vital va fer d'aquests valors una manera de 
treballar la terra i de donar, des de la seva condi
aportació a la col·lectivitat.
 
 
Article 2. Contingut del premi
 
El premi "Josep Oliva" a la cultura i la tradició pageses no tindrà dotació econòmica, 
sinó que consistirà amb un trofeu dels dissenyats per a la Fira Av
Prat. 
 
 
Article 3. Candidatures 
 
Podran presentar-se al premi qualsevol persona física, jurídica, pública o privada 
que es consideri mereixedora del premi segons l’objecte i finalitat d’aquestes bases. 
 
S’haurà de presentar la fitxa 
documentació complementària que el proposant consideri convenient a l'efecte de 
proporcionar més informació sobre la proposta.
 
La participació en aquest premi implica la plena acceptació del contingut d’
bases. 
 
Les candidatures que hagin estat presentades en 3 edicions consecutives d’aquest 
concurs, per un mateix projecte, 
descartades. 
 
 
Article 4. Lloc i termini de presentació de les candidatures
 
Per correu electrònic a l'adreça 
2022. 
 
 
Article 5. Jurat del premi
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BASES DEL PREMI "JOSEP OLIVA" A LA CULTURA I  LA TRADICIÓ 
PAGESES 2022 

Article 1. Objectiu i finalitat del premi 

"JOSEP OLIVA" A LA CULTURA I LA TRADICIÓ PAGESES, 
l'Ajuntament del Prat de Llobregat vol reconèixer a les persones i entitats del nostre 
país que treballen per la difusió cívica i cultural dels valors de la pagesia, com a 
referents de sostenibilitat territorial i de transformació social i econòmica en 

La denominació del Premi vol ser un reconeixement a un conciutadà nostre, en 
Josep Oliva, qui amb la seva trajectòria vital va fer d'aquests valors una manera de 
treballar la terra i de donar, des de la seva condició de pagès, sentit cívic en la seva 
aportació a la col·lectivitat. 

Article 2. Contingut del premi 

El premi "Josep Oliva" a la cultura i la tradició pageses no tindrà dotació econòmica, 
sinó que consistirà amb un trofeu dels dissenyats per a la Fira Avícola de la Raça 

 

se al premi qualsevol persona física, jurídica, pública o privada 
que es consideri mereixedora del premi segons l’objecte i finalitat d’aquestes bases. 

S’haurà de presentar la fitxa annexa emplenada i amb aquesta es podrà adjuntar la 
documentació complementària que el proposant consideri convenient a l'efecte de 
proporcionar més informació sobre la proposta. 

La participació en aquest premi implica la plena acceptació del contingut d’

que hagin estat presentades en 3 edicions consecutives d’aquest 
per un mateix projecte, no es podran tornar a presentar i quedaran 

Article 4. Lloc i termini de presentació de les candidatures 

Per correu electrònic a l'adreça tirado@elprat.cat abans del 11 de novembr

Article 5. Jurat del premi 

desembre de 2022 

BASES DEL PREMI "JOSEP OLIVA" A LA CULTURA I  LA TRADICIÓ 

TRADICIÓ PAGESES, 
l'Ajuntament del Prat de Llobregat vol reconèixer a les persones i entitats del nostre 
país que treballen per la difusió cívica i cultural dels valors de la pagesia, com a 

i econòmica en 

La denominació del Premi vol ser un reconeixement a un conciutadà nostre, en 
Josep Oliva, qui amb la seva trajectòria vital va fer d'aquests valors una manera de 

ció de pagès, sentit cívic en la seva 

El premi "Josep Oliva" a la cultura i la tradició pageses no tindrà dotació econòmica, 
ícola de la Raça 

se al premi qualsevol persona física, jurídica, pública o privada 
que es consideri mereixedora del premi segons l’objecte i finalitat d’aquestes bases.  

annexa emplenada i amb aquesta es podrà adjuntar la 
documentació complementària que el proposant consideri convenient a l'efecte de 

La participació en aquest premi implica la plena acceptació del contingut d’aquestes 

que hagin estat presentades en 3 edicions consecutives d’aquest 
tornar a presentar i quedaran 

de novembre  de 



El Jurat del Premi Josep Oliva 2022 estarà composat per diferents representants del 
territori i de l’àmbit cultural de la comarca del Baix Llobregat, del Parc Agrari del 
Baix Llobregat, de l’ESAB Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la UPC, de 
la Unió de Pagesos, del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, de l’Institut 
Les Salines, representants de la cadena agroalimentària, com Mercabarna, i també 
del propi Ajuntament del Prat de Llobregat. 
 
Els membres del jurat ho són en representació del càrrec i/o de la corresponent 
entitat o institució, i tots ells tindran dret a vot. 
 
La decisió del Jurat es farà per majoria, que constarà en la corresponent acta. La 
resolució del jurat serà pública i inapel·lable. 
 
Els tècnics responsables de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic assistiran 
tècnicament al jurat reunit per la qualificació i valoració de les  candidatures 
presentades.  
 
Article 6. Veredicte del jurat i lliurament del premi 
 
La reunió del jurat i el seu veredicte tindrà lloc abans del 25 de novembre de 2022. 
El lliurament del premi tindrà lloc el 4 de desembre de 2022 en el marc de l’acte de 
lliurament de premis de la 49a Fira Avícola de la Raça Prat. 
 
 
Article 7. Disposició complementària 
 
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LLOPD), els participants queden informats i manifesten el seu 
consentiment per a la incorporació als fitxers responsabilitat de l'Ajuntament del 
Prat de Llobregat, de les dades personals que facilitin, així com, en cas de ser 
premiats, per a la corresponent publicació, inclosa la seva imatge als mitjans de 
comunicació municipals. 
 


