
MODALITATS
 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
  
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
  
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 redaccions, narracions i fotografies no 

poden ser els mateixos que el tema 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, 22 de març de 2019 

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, 21 de maig de 2019
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:

agrupacio@bell-lloc.org
Tel 972 23 21 11 
http://www.facebook.com/agrupacio.girona
https://bit.ly/2AAdtHY
www.bell-lloc.org
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XIX Premi Solidaritat
Xavier Fàbrega

Portada: JOAN PUIG



    

XIX Premi Solidaritat Xavier Fàbrega

BASES

CRITERIS DE LLIURAMENT

P5 - 1r - 2n Primària

1
CATEGORIA I

CURS

DIBUIX I
REDACCIÓ

3r - 4t Primària

2

5è - 6è Primària

3

1r - 2n ESO

4

3r - 4t ESO

5

Batx. i Cicles

6

ADULTS

7

TOTHOM

8

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 @

Més 
informació, 
al dors del 
programa

El Jurat: El jurat està format per 
persones del món de la cultura 
i ensenyament gironins.

L’Agrupació d’Antics Alumnes de Bell-lloc lliurarà 
la mateixa quantitat d’euros amb què estan dotats 
els treballs guanyadors a la Fundació Síndrome de 
Down de Girona i Comarques ASTRID21.

TEMA:  Les petites GRANS coses de cada dia

La vida ens somriu, i ho fa cada dia, potser sense ado-
nar-nos-en, malgrat les inquietuds i les preocupacions 
que ens segueixen i ens persegueixen.
Ens llevem i la bellesa d’una albada mostra que el sol 
sempre torna a sortir. Llavors, una tassa de cafè ens 
espera amb l’aroma càlida que, entremig d’uns raigs 
de sol, omplen la casa de bells records i de bons vati-
cinis pel dia que desperta.
Mentrestant, una torrada cruix entre les nostres mans. 
I sí, és clarament en aquest instant quan ens  adonem 
que són aquests petits detalls quotidians els que ens 
ensenyen que el sentit de viure es troba entre la me-
nudesa de les coses.
Aquell paisatge entre escarpades muntanyes que ens 
mostra la grandesa del nostre món. Aquella tarda 
tranquil·la que, observant i caminant pels groguencs 
camps d’una reposada tardor, ens omplen l’ànima 
d’oxigen, així com el goig de poder gaudir del refilar de 
les últimes orenetes que fugen quan l’estiu ja declina.
Més tard, al tombant del jorn, arribat el capvespre, la 
natura ens obsequia l’espectacle més meravellós: po-
der contemplar la tempesta intensa que retruny rere uns 
llagrimosos vidres. 
Així mateix, els seus eixordadors llampecs ens eixam-
plen el cor entre la por, l’esglai i l’emoció.
I arribada la nit serena, un llençol d’estrelles omple el 
cel i el silenci ens transporta. Anhelem un somni re-
parador que ens durà lluny i, advertim en el descans, 
el plaer de qui ha après la lliçó i sap reconèixer, en els 
petits detalls de cada dia, l’encant de viure.

XAVIER VILÀ


