
EIs Premis Culturals del Berguedá

Convocats pel Consell Comarcal del Bergueda i el Patronat del Centre d'Estudis del Ber
gueda, s'han convocat els premis següents:

Premi d'Historia del Berguedá «Pere Tomic»
Premi d'Economia del Bergueda «Marcel-lí Buxadé»
Premi a Estudis Científics del Bergueda «Maixerí»

EIs treballs presentats hauran de ser inedits, escrits en llengua catalana, i amb una ex
tensió mínima de 50 fulls holandesos, mecanografiats a doble espai i a una sola cara. Hau
ran d'incloure la bibliografia utilitzada.

EIs treballs es presentaran per duplicat, sense signar i acompanyats d'un sobre tancat
amb les dades personals de l'autor.

Es retornaran el treballs no premiats.

Tramesa

EIs originals hauran de ser presentats abans del dia 15 de febrer de 1991, a les oficines
del Consell Comarcal del Bergueda, Pere ID, 2, ente 2a. 08600 BERGA. Telf. (93) 812 35 53

Dotació económica

Cada un dels treballs premiats comptara amb una dotació económica de 250.000 ptes.

LIiurament deIs premis

Sera al mes d'abril de 1991. La data concreta i el lloc s'anunciaran oportunamente
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Els jurats son els següents:

Premi d'Historia: Josep Noguera, Rosa Serra, Jordi Miralda, Gloria Ros, Josep Car
reras, Xavier Pedrals, Manuel Riu

Premi d'Economia: Josep Farguell, Joan Güell, Miquel Plana, Lluís Casassas, Jordi
Prat

Premi Estudis Científics: Lluís Viladrich, Josep M. Busquets, Josep M. Casas, Jor
di Macarro, Lluís Berga

Si la qualitat de les obres presentades fos insuficient a criteri del Jurat, els Premis es
declararan deserts.

Així mateix, el Jurat podrá establir accessits a més dels Premis establerts, per a aquells
treballs que ho requereixin.

Qualsevol altra circumstancia no prevista en aquestes bases sera resolta pel Jurat, les
decisions del qual seran inapel-lables,

• La presentació dels originals pressuposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases.
• Les obres premiades seran propietat del Consell Comarcal del Bergueda, que en fara

la corresponent publicació.
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