Bases

GUARDÓ “EL PILAR” 2023

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC)
té entre les seves finalitats la promoció dels castells i els
valors del fet casteller i la difusió del seu coneixement, així
com vetllar pel seu públic reconeixement, per la seva bona
imatge i per la seva pervivència.
“El pilar” és un reconeixement impulsat per la CCCC i que
atorguen les colles castelleres membres de l’entitat, amb
l’objectiu de posar en valor la colla que hagi destacat per la
seva la tasca de difusió i promoció del fet casteller o bé com
a garant dels valors castellers. El mèrit i distintiu d’aquest
guardó és que són les pròpies colles qui nominen, visibilitzen i
reconeixen la tasca.
El pilar és l’estructura bàsica i la primera que fan totes les
colles. No n’hi ha cap que no el faci i està present en tots els
actes. Va més enllà de les construccions, marca l’inici o el
final d’una diada però també actes de celebració o
commemoració o respecte. Però és també la base de
quelcom, els fonaments, el punt partida.

BASES I CONVOCATÒRIA
“EL PILAR” 2023
Qui pot proposar candidatures?
Totes les colles membres de la CCCC poden fer arribar
les seves propostes.
Quines candidatures s'admeten?
Cal que les candidatures presentades siguin d’una
colla i per a una colla, acceptant-se la d’una colla que
es proposa a si mateixa. La CCCC podrà filtrar o
desestimar propostes si considera que no s’ajusten a
l’objectiu que persegueix el guardó.
Requisits i condicions
S’atorga un únic reconeixement. No hi ha limitació
perquè una mateixa colla el pugui rebre en més d’una
ocasió.
Què cal fer per proposar una candidatura?
Les colles castelleres han de complimentar el formulari de proposta de candidatura a través de la intranet de
la www.castellscat.cat i dins el període establert per a
cada edició.
Termini de presentació de candidatures “El pilar”
2023?
El termini per presentar candidatures a “El pilar 2023”
serà del 23 de novembre al 31 de desembre de 2022.
Període de votació “El pilar” 2023?
El termini per votar les candidatures definitives a “El
pilar 2023” s’obrirà el 15 de gener de 2023 i finalitzarà
el 28 de febrer de 2023.
Concessió i criteris de valoració
Cada colla pot emetre el seu vot que consisteix en
atorgar 1, 2 i 3 punts a tres de les candidatures. La
candidatura que acumuli la suma més elevada de
puntuació serà qui rebrà el reconeixement. Una colla
no es podrà atorgar punts a si mateixa.

EDICIONS
ANTERIORS
El pilar 2022
Davant la situació excepcional
provocada per la pandèmia de la
COVID-19, el 2022 es va proposa
presentar el guardó a l’Acte d’inici
de temporada però sense llista de
candidatures ni votacions. Amb
un petit audiovisual a títol
d’homenatge, es va voler
reconèixer a totes les colles per
haver aguantat tot aquest temps
sense activitat castellera, promovent activitats socials i solidàries,
posant els valors castellers al
punt més àlgid, i promovent la
vacunació per responsabilitat
amb la societat i solidaritat amb
tot el col·lectiu mèdic.
Podeu veure el vídeo al canal de
Youtube de la CCCC:
https://www.youtube.com/watch?v=A7WhqE-vk0k

