
Els ajuntaments de
TARADELL
SANTA EUGÈNIA DE BERGA
SEVA
VILADRAU
convoquen la
2a EDICIÓ del PREMI
ANASTASI ARANDA
en homenatge a qui fou 
mestre de la vila de 
Taradell entre els anys 
1933 i 1939.

PREMI
ANASTASI ARANDA

La convocatòria d'aquest premi pretén estimular
la investigació feta en català sobre qualsevol 
àmbit cultural, tot reconeixent el millor treball 
de recerca dels alumnes de batxillerat.

BASES 2n PREMI ANASTASI ARANDA
01 Poden presentar-se a aquesta convocatòria treballs de recerca de 

batxillerat inèdits i originals elaborats durant el curs 2020-2021 i
redactats en llengua catalana, la temàtica dels quals és oberta a tots 
els àmbits disciplinaris de recerca.

02 Caldrà presentar una còpia en format PDF, acompanyada d’una
síntesi d’un màxim de tres folis mecanografiats a doble espai amb
lletra Times New Roman 12, on hi constin els objectius, la metodologia, 
els resultats i les conclusions de la recerca.

03 En els treballs presentats no hi pot constar el nom de l’autor. Caldrà
adjuntar un document amb el títol “Identificació autor” on hi consti la 
identificació de l’autor/a (nom, adreça, DNI, telèfon i adreça 
electrònica), la identificació del director/a o coordinador/a de 
batxillerat del centre i el nom, l’adreça i el telèfon de contacte del
centre on s’estigui cursant el batxillerat.

04 Els treballs hauran de presentar-se per mitjà del correu electrònic: 
taradell@taradell.cat. El termini de recepció dels treballs s’estendrà 
del 20 de maig fins al 30 de juny de 2021.

05 L’autor/a del treball guanyador obtindrà un premi de 1.200 €.

06 El jurat es reserva el dret d’atorgar el premi ex aequo quan hi hagi dos
treballs mereixedors de ser guardonats. En aquest cas, el guardó es
repartirà a parts iguals.

07 El premi pot declarar-se desert si es considera que cap treball no té 
prou qualitat per a ser guardonat.

El jurat estarà format per cinc persones escollides pels consistoris
organitzadors: Maica Bernal, Laia Bosch, Oriol Casellas, Albert Sangrà i 
Dolors Solà. El seu veredicte és inapel·lable.

08

09 La valoració dels treballs es basarà en l’originalitat del tema, el rigor i
tractament científic, la metodologia utilitzada, la formalitat en la 
presentació i el bon ús de la llengua. Així mateix, es tindrà en
consideració el grau de relació entre la temàtica del treball i els
municipis de Taradell, Santa Eugènia de Berga, Seva i Viladrau.

10 El lliurament del premi es farà públicament en un acte que se 
celebrarà a la tardor. La data i l’hora d’aquest acte es publicitaran 
més endavant.

11 L'autor del treball premiat haurà d’autoritzar per escrit l’Ajuntament de 
Taradell per a publicar i difondre el treball pels mitjans que trobi 
oportuns i, en tot cas, si arriba a publicar-se, haurà de fer-s'hi constar
que rebé el 2n Premi Anastasi Aranda.  

12 La presentació del treball al Premi Anastasi Aranda al millor treball de
recerca comporta l'acceptació expressa de les condicions establertes
en aquestes bases per part del seu autor.


