
      

 

 

 

 

XXX Premi Folklore JOFRE VILÀ de Cultura Popular i Tradicional Sitgetana 

 
És un premi creat per Jofre Vilà i recuperat, dotat i convocat pel Casino Prado Suburense. El 

premi Folklore Jofre Vilà de Cultura Popular i Tradicional Sitgetana s’ha creat per estimular la 

recerca dels costums, creences, llegendes, danses, dites i festes, en definitiva, de les 

tradicions i el folklore popular del poble de Sitges, i fomentar així l’interès per unes 

manifestacions que formen part d’una manera molt important de l’esperit sitgetà, i per tant, 

d’allò que constitueixen els seus trets diferencials. 

 

BASES 

 
1. TEMA: Estudi, recerca o divulgació de qualsevol aspecte del folklore o del costumari 

sitgetans. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES: Ha de ser un treball inèdit. Es valorarà especialment que sigui el 

resultat d’una investigació original que aplegui dades bibliogràfiques, informacions 

transmeses oralment així com de documentació escrita ja sigui d’arxiu públic o privat. En el 

treball hi constarà els objectius, la metodologia utilitzada i els mitjans emprats en la 

realització. 

 

3. CANDIDATS/ES: Podran optar-hi totes les persones que a títol individual o col·lectiu 

presentin un treball, d’acord amb aquestes bases. 

 

4. EXTENSIÓ I FORMAT: L’extensió ha de ser d’un mínim de trenta fulls, mida DIN A4, 

redactades en llengua catalana i numerades, amb lletra Times New Roman o similar de cos 

12 i interlineat de doble espai. 

 

5. TERMINI I LLOCS DE LLIURAMENT: Per optar al premi caldrà presentar el treball a la 

secretaria del Casino Prado Suburense, abans del dia 15 d’octubre de l’any de cada 

convocatòria. 

 

El treball es presentarà de manera anònima. A la coberta del treball hi figurarà el títol i un 

pseudònim. Aquest treball anirà, juntament amb una còpia digital i la documentació 

addicional que el presentant consideri oportú incloure, dins d’un sobre gran tancat a l’exterior 

del qual figurarà: Premi Jofre Vila, el títol del treball i el pseudònim. A més, dins d’aquest 

sobre gran hi haurà un sobre petit amb el pseudònim dins del qual, s’inclourà el currículum i 

les dades personals de l’autor. 

 

6. PREMI: La dotació del premi és de 1.000 euros, i es farà efectiu durant l’acte de la Nit de 

Premis Sitges. El Casino Prado Suburense es reserva la possibilitat de publicar el treball 

guanyador en el termini màxim d’un any des de la publicació del veredicte. A aquest import 

se li aplicarà la retenció de IRPF corresponent   en cada moment. 

 
 



      

 

 
 
 
 
 
 

7. JURAT: El Jurat, veredicte el qual serà inapel·lable, el formaran un representant del 

Casino Prado Suburense, un representant de la Regidoria de Cultura, Tradicions i Festes de 

l’Ajuntament de Sitges, un representant del Grup d’Estudis Sitgetans i un representant de la 

família Vila. 

 

8. VEREDICTE: El veredicte es farà públic al llarg del mes de Novembre de l’any en curs. Es 

donarà a conèixer a les pàgines de L’Eco de Sitges i a la pàgina web del Casino Prado 

Suburense. Si el jurat ho creu convenient, el premi pot ser declarat desert o ex aequo i el seu 

import dividit entre els diferents treballs. 

 

També el Jurat podrà atorgar accèssits en cas que ho consideri oportú. El jurat té la potestat, 

també, d’atorgar el premi a una publicació recent sobre folklore o costumari sitgetans. 

 

9. PROPIETAT I DIFUSIÓ DEL TREBALL: El treball guanyador restarà en propietat del 

Casino Prado Suburense. En cas que l’autor publiqui  algun article sobre el tema pel qual li 

ha estat concedit aquest  premi, haurà de fer constar que el treball ha estat premiat amb el 

Premi Folklore Jofre Vila de la Cultura popular i tradicional Sitgetana i n’haurà de lliurar un 

exemplar al Casino Prado Suburense. Per la seva banda, el Casino Prado Suburense es 

compromet a fer-ne difusió a través dels mitjans que  cregui  oportuns. 

 

El guanyador es compromet a fer-ne presentació pública durant algun acte organitzat pel 

Casino Prado Suburense, si se li demana. 

 

Els treballs no seleccionats podran ser retirats del Casino Prado Suburense durant el 

període d’un mes a partir del dia de l’emissió del veredicte. SI passat aquest termini no han 

estat reclamats i retirats, restaran  en poder i propietat de l’organitzador. 

 

10. INCOMPATIBILITATS: No s’admetran treballs presentats a altres certàmens. Si en el 

termini d’un any l’organització no publica el treball complert o el resum, l’autor ho podrà fer 

pel seu compte, fent constar específicament que ha estat premiat amb el Premi Folklore 

Jofre Vila de la Cultura popular i tradicional Sitgetana. 

 

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I INCIDÈNCIES: La participació en aquest concurs 

comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del Jurat, així com els canvis que, 

com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment. 

 

Correspon al jurat la resolució de qualsevol incidència no prevista en aquestes bases. 

 
 
 
Sitges, Març de 2022 


