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XI Premis de Reconeixement Cultural      
del Baix Llobregat 

Formulari de presentació de Candidatures 

DADES DE LA CANDIDATURA 

Nominat/da:  

Població:  

Tria l'àmbit al qual creus  que s'adapta la candidatura 
Categoria de la candidatura:

Adreça postal: 

Correu electrònic:

Web:   

Telèfon de contacte:  

Persona de contacte: 

DADES DE QUI PRESENTA LA CANDIDATURA 

Nom:   

Persona de contacte:

Telèfon:   

Correu electrònic:
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MÉRITS  DE LA CANDIDATURA 

Resum dels mèrits indicant els aspectes rellevants a valorar (màxim 1.500 caràcters):

VALORS DE LA CANDIDATURA (màxim 500 caràcters)

INDICA A QUINES DISCIPLINES CREUS QUE S'ASSOCIA  LA 

CANDIDATURA (màxim 300 caràcters)
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Relació de la documentació digital que s’adjunta 

Nº Nom arxiu Descripció 

Relació de la documentació que s’envia amb d’altres suports no digitals 

Nº Títol document Descripció 
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