
Modalitat de dibuix:
- Es podrà utilitzar qualsevol tècnica.
-  Al davant del dibuix no hi ha d’haver cap referència, 

ni de l’autor, ni de l’escola, etc.
-  És opcional utilitzar la plantilla/model del suport A-3 

i A-4 descarregable a www.bell-lloc.org
  
Modalitat de redacció i narració literària:
- Les obres hauran de ser inèdites i escrites en català.
- Els criteris de lliurament s’hauran de complir.
- Criteris d’edició: lletra Arial, núm. 12. Interlineat 1,5.
-  En els cursos de Primària, les obres es poden 

presentar escrites a mà.
-  Els fulls només poden estar impresos per una cara.
-  És opcional utilitzar la plantilla/model del suport A-3 

i A-4 descarregable a www.bell-lloc.org
  
Modalitat de fotografia:
- La fotografia pot ser en color o en blanc i negre.
- No s’acceptaran fotomuntatges.
-  Cada autor pot presentar un nombre màxim de 3 

fotografies, les quals no podran excedir de 6Mb 
cadascuna.

-  La fotografia s’enviarà per correu electrònic a 
agrupacio@bell-lloc.org. El format haurà de ser en 
jpg, sense marges, i amb el seu corresponent títol.

-  En el mateix correu, s’haurà d’adjuntar un arxiu en 
pdf per tal de mantenir l’anonimat. Aquest arxiu 
caldrà que contingui la identificació de l’autor, 
adreça, telèfon i títol de la fotografia.

  
Altres
-  Les obres presentades seran propietat de 

l’Agrupació.
-  Els títols de les narracions, dibuix i fotografia no 

poden ser el mateix que el lema del premi.
-  El fet de no complir les bases del premi pot implicar 

la desqualificació de l’obra.
-  Narració i dibuix: cada autor només pot presentar 

una obra de cada modalitat.

CALENDARI DEL PREMI
Termini per lliurar les obres:
Divendres, 13 d’abril de 2018 

Les obres s’han d’enviar a:  
Premi Solidaritat Xavier Fàbrega
Agrupació d’Antics 
Alumnes de Bell-lloc 
Can Pau Birol, 2-6
17005 Girona

Les fotografies s’han d’enviar a:  
agrupacio@bell-lloc.org

Lliurament de premis:
Dimarts, 22 de maig de 2018
A 2/4 de 8 del vespre
Auditori EspaiCaixa
Plaça Poeta Marquina, 11
17002 Girona

Hi actuarà la Petita Coral 
de Bell-lloc.

Les obres guanyadores es podran 
veure a la pàgina web: 
www.bell-lloc.org

Organitza:

Col·labora:

agrupacio@bell-lloc.org
Tel 972 23 21 11 
http://www.facebook.com/agrupacio.girona
www.bell-lloc.org
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BASES

CRITERIS DE LLIURAMENT

P3 - P5

1
CATEGORIA I

CURS

DIBUIX I
REDACCIÓ

1r - 2n Primària

2

3r - 4t Primària

3

5è - 6è Primària

4

1r - 2n ESO

5

3r - 4t ESO

6

Batx. i Cicles

7

ADULTS

8

TOTHOM

9

Dibuix

Escriure darrere  Din A3:
 - Categoria
 - Nom i cognoms
 - Escola

Escriure darrere  Din A4:
 - Categoria
 - Nom i cognoms
 - Escola

Adjuntar a l’obra un sobre (plica):
A l’exterior del sobre: A l’interior del sobre:
- Escriure un - Nom i cognoms

pseudònim i la categoria - Adreça personal
 i/o de l’escola

  

MODALITAT Dibuix i
Redacció

Dibuix i
Narració Narració Narració Fotografia

1 full
DIN A-4

1 full
DIN A-4

2 fulls
DIN A-4

5 fulls
DIN A-4

5 fulls
DIN A-4

EXTENSIÓ
MÀX. DIBUIX

1 full
DIN A-3

1 full
DIN A-3

EXTENSIÓ
MÀX. REDAC.

1r: 90 E
2n: 30 E

3r: lot
PREMIS 1r: 90 E

2n: 30 E
1r: 120 E
2n: 60 E

1r: 200 E
2n: 100 E

1r: 350 E 1r: 150 E

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

NARRACIÓ

DIGITAL
Resolució.jpg

Fotografia
.jpg + Dades de

l’autor/a

- Noms i cognoms
- Títol de la fotografia
- Adreça personal o escola
- Altres dades (telèfon, etc.)

agrupacio@bell-lloc.org
Enviar @
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El Jurat:
El jurat està format per 
persones del món de la cultura 
i ensenyament gironins.

TEMA:  

És evident que, davant dels canvis haguts en els 
últims decennis, tots plegats hem de tenir, més 
que mai, la voluntat -i la preocupació- de deixar un 
món ple de dignitat a les generacions venidores.

La natura és una qüestió que, de manera molt es-
pecial, ha d’ésser vista amb uns ulls responsables i 
generosos, ja que és un bé que no podem qüestio-
nar, una joia que no podem devaluar, un patrimoni 
que no podem malbaratar.

Paraules com equilibri, respecte i sostenibilitat 
han de ser, forçosament, tingudes en compte en 
el moment de mirar cap a l’horitzó, el qual volem 
curull de vida.
 
Per tot plegat, el premi Solidaritat Xavier Fàbrega 
d’enguany, vol obrir de bat a bat les finestres de la 
conscienciació a fi que, quan es parli de natura, les 
passes que es facin siguin sempre, sempre, enda-
vant.

DAVID PAGÈS

LA NATURA, 
quin gran tresor!

A l’igual que en les anteriors edicions, l’Agrupació 
d’Antics Alumnes de Bell-lloc lliurarà la mateixa 
quantitat d’euros amb què estan dotats els tre-
balls guanyadors a una entitat que treballi a fa-
vor de projectes solidaris. Aquest any és el cas de 
l’ASSOCIACIÓ LLUITO PER TU.

LA NATURA, quin gran tresor!


