És fa públic per a general coneixement que per decret de presidència núm. 226/2022, s’ha
resolt el següent:
Primer. Aprovar formalment les bases i la convocatòria de l’ACTE DE PROCLAMACIÓ DE
LA PUBILLA I L’HEREU DE LA COMARCA DEL SEGRIÀ. ADREÇAT A LES PUBILLES I
HEREUS LOCALS I ALS AJUNTAMENT DE LA COMARCA que es transcriuen a
continuació:
MISSIÓ DEL PUBILLATGE (CONTEXTUALITZACIÓ DEL PUBILLATGE)
El pubillatge és una tradició molt arrelada al territori català què s’encarna en les figures el
dret civil català. Antigament, la pubilla i l’hereu heretaven el patrimoni familiar. A dia d’avui,
el pubillatge representa aquestes figures i el que hereten és un llegat immaterial: una
llengua, unes costums, unes tradicions, uns valors, un patrimoni, una cultura, una manera de
fer i un tarannà. Els hereus i les pubilles són els encarregats de preservar-ho, de donar-ho a
conèixer allà on van i de traslladar-ho a les properes generacions de pubillatge. El llegat
immaterial que reben és de dimensió local i també nacional.
OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és regular l’elecció de la Pubilla i Dames i; l’Hereu i Cabalers
Comarcal, representants del foment i tradicions de la comarca del Segrià. Té com a finalitat
el següents objectius:
- Reivindicar la Comarca del Segrià dins del món del Pubillatge. El títol de Pubilla i
Hereu Comarcal els convertirà en ambaixadors del Segrià arreu del territori català
- Donar valor al pubillatge existent de títol local i motivar als municipis que encara no
tenen pubillatge a sumar-se a la tradició.
PERSONES DESTINATÀRIES
Els representants del pubillatge són nois i noies de 16 a 23 anys. Joves amb un fort vincle
amb el teixit associatiu dels respectius municipis. Provenen de les associacions esportives
culturals, social de les viles i ciutats del Segrià. Joves amb un fort compromís amb la cultura
i el patrimoni local dels pobles de la comarca, que els han vist créixer o bé que els han
acollit.
Poden presentar candidatura els hereus i pubilles locals de la comarca del Segrià. Els
candidats i candidates hauran d’estar en possessió del títol de pubilla i hereu local,
proclamats en el darrer acte de pubillatge local de cada municipi.
DADES DE LA CONVOCATÒRIA /PERIODE DE REALITZACIÓ
-Presentació de sol·licituds per part dels candidats i candidates fins l’1 de maig de l’any en
curs. La sol·licitud de participació a l’elecció de pubilla i hereu comarcal es realitzarà
mitjançant la butlleta corresponent que s’adjunta a les bases
-Llistat definitiu de candidats/es: Es publicarà al E-tauler abans del 14 de maig de l’any en
curs
-Acte de proclamació: el 28 de maig, subjecte a canvis segons les necessitats del municipi
acollidor i subjecte a les restriccions i recomanacions per part de les autoritats sanitàries,
com a conseqüència de la covid-19.
-Municipi acollidor de l’acte: Alguaire
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Assumpte: Bases i convocatòria acte de proclamació de la pubilla i l’hereu de la
Comarca del Segrià

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D’ADHESIÓ. DOCUMENTACIÓ I TERMINI
Els candidats i candidates que vulguin formalitzar la seva inscripció hauran de fer ús de la
butlleta d’inscripció i retornar-lo degudament complimentat a l’adreça de correu electrònic.
cultura@segria.cat.

El Jurat és regularà pel següent reglament específic:
1.- JURAT
- Per tal de poder emetre el seu vot, els membres del Jurat hauran de complir totes i
cadascuna de les Bases d’aquest Reglament.
- Durant les entrevistes amb les/els concursants és recomanable la presència de tots els
membres del Jurat. Igualment en aquells actes que s’estableixin com avaluables. Si algú
manifesta la impossibilitat de ser-hi present, caldrà com a mínim la meitat + 1 del membres.
- Finalitzades les entrevistes amb les/els concursants els membres del Jurat, podran afegirse als actes programats fins al moment de les votacions.
- En el moment de fer les votacions per atorgar els diferents títols, el Jurat es reunirà amb
tots els seus membres, i seguirà la següent normativa:
1er.- El vot podrà ser secret si qualsevol membre del jurat ho sol·licita
2on.- Les butlletes per emetre les votacions seran lliurades per la Secretaria General de
Jurats.
3er.- En totes les votacions, ja siguin de selecció o per atorgar títols, només s’utilitzarà el
número d’ordre de cada concursant, mai el nom i cognom ni la població o comarca.
4rt.- En la primera votació, que serà de selecció, cada membre del Jurat votarà a tants
concursants com títols s’atorguin (en el cas del certamen comarcal, 6 títols). El jurat
podrà valorar als candidats/es seguint el criteri de puntuació 5+3+1
5è.- En cas d’empat, es repetirà la votació. Estaran subjectes a aquesta segona votació
només els candidats i les candidates empatats
6è.- Si algun membre del jurat té alguna pubilla del seu municipi, els podrà votar però no
podrà participar en l’entrevista oral. S’atén a la responsabilitat individual de fer una
valoració objectiva i real.
2.- RECOMANACIONS
-Els membres del Jurat podran preguntar a tots les/els concursants el que creguin oportú,
per poder establir un diàleg fructífer i planer.
-Els membres del Jurat podran preguntar als/les concursants en tot moment, però només
podran atorgar el seu vot.
-Els membres del Jurat podran observar el comportament dels concursants en tots els actes
que participin i fer-ne l’avaluació corresponent.
-Els membres del Jurat que no hagin pres part en totes les tasques que la Secretaria
General de Jurats consideri imprescindibles, no podran participar en la sessió de votacions.
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COMPOSICIÓ DEL JURAT
El jurat estarà format per:
- Representant de l’Ajuntament del municipi que acull l’acte
- Representant del Consell Comarcal: presidència o conseller/a comarcal de l’Àrea de
Cultura
- Hereu i pubilla de les comarques lleidatanes i hereu i pubilla proclamats en anys anteriors
al vigent
- Representant de Foment i tradicions Catalanes
- Tècnic/a del consell comarcal
La composició del jurat és flexible i s’adaptarà segons les necessitats del Consell Comarcal
del Segrià.

FINANÇAMENT I PRESSUPOST
El Consell Comarcal del Segrià assumeix:
- Els costos derivats de les bandes per l’hereu i la pubilla comarcal, cabalers i dames.
- Els costos derivats dels pins amb l’escut del Consell Comarcal que seran utilitzats
per a intercanviar en les sortides de l’hereu i la pubilla comarcal
- Els costos derivats dels obsequis institucionals
L’ajuntament amfitrió de l’Acte assumeix:
- Cedir els espais necessaris per al procés d’elecció
- Organitzar l’acte de proclamació conjuntament amb el Consell Comarcal del Segrià
ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT
L’acte de proclamació de la Pubilla i l’hereu comarcal estarà dividit en dos parts:
Primera Part: proves d’elecció.
Els candidats/es realitzaran una prova escrita sobre cultura general, en la qual la comarca
del Segrià tindrà un paper important. La prova escrita es puntuarà sobre 10. Hi haurà també
una prova oral que constarà d’una entrevista personal a cada candidat/a. El jurat podrà
valorar 5-3-1 a aquells candidats/es que més li hagi agradat. La votació és secreta.
Un cop finalitzades les dos proves es passarà al recompte final que correspondrà a la suma
de cada una de les part (escrita i oral).
Segona part: Festa de proclamació
La festa constarà d’una cercavila fins al lloc destinat a l’acte, acompanyada del corresponent
protocol de proclamació, amb la presència de les autoritats comarcals i locals.
Un cop acabat l’acte de proclamació, el municipi amfitrió pot acabar amb una festa de
celebració, sempre que les restriccions sanitàries ho permetin.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació, per part del candidats i candidates i dels municipis participants en el
certamen Pubillatge Comarcal, implica l’acceptació d’aquestes bases.

Tercer. Publicar les bases i la convocatòria de l’acte de proclamació al Tauler electrònic
comarcal i donar compte d’aquesta resolució al ple del Consell Comarcal en la propera
sessió ordinària que tingui lloc per al seu coneixement.
Lleida, document signat electrònicament
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Segon. Comunicar aquesta resolució als ajuntaments de la comarca i a la Federació de
l’Associació de Veïns de Lleida.

