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Premi Juvenil i Infantil
1.- Hi pot participar qualsevol alumne d'ESO, batxillerat i de cicles
formatius dels centres públics i privats de terres de parla catalana.
2.- Els treballs hauran de ser inèdits, originals i escrits en català,
sobre qualsevol tema de cultura popular catalana.
El jurat suggereix els següents temes:
-Arts plàstiques (arquitectura, escultura, dibuix) i dramàtiques
(teatre i cinema).
-Temes populars d'actualitat.
-Rondalles, llegendes i mites.
-Mercats i fires.
-Esports i jocs tradicionals.
I valorarà especialment els treballs de recerca directa i personal
en les pròpies fonts de la cultura popular.
3.- Els originals, a doble espai i a una sola cara, hauran de tenir
una extensió compresa entre 4 i 10 fulls DIN A4. En el premi infantil, caldra redactar un relat breu d’un màxim de dos fulls DIN A4.
4.- Els treballs s’hauran de presentar en suport informàtic i en format PDF amb les dades de l’autor (nom, cognoms, curs, adreça,
DNI i telèfon), i del centre on estudia (nom, adreça i telèfon).
5.- Els originals s’enviaran per correu electrònic a la següent
adreça: valeriserra@bellpuig.cat, abans del 28 de febrer de 2019.
6.- El veredicte del jurat es farà públic en el marc d’una festa organitzada conjuntament amb l'Ajuntament de Bellpuig, el dia 13
d’abril de 2019. L’esmentat veredicte serà inapel·lable.
7.- Hi haurà dues modalitats:
- Premi infantil: 1r i 2n d'ESO, amb una dotació de 50 euros, més
lot de llibres.

8.- El jurat podrà concedir tants accèssits com cregui oportú.
9.- El jurat és format per: Antonieta Campanera Alcázar, Joan
Cornudella Olivart, Leonor Ortiz Roca, Emili Bayo Juan i Llorens
Capdevila Roure.
10.- Es poden aprofitar els treballs de recerca del batxillerat, així,
com els crèdits de síntesi de l’ESO, sota el guiatge d’un tutor o
professor.
11.- La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra
d'aquestes bases.
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- Premi Juvenil:
a) Alumnes de 3r i 4t d'ESO, amb una dotació de 100 euros, més
lot de llibres.
b) Alumnes de batxillerat i de cicles formatius, amb una dotació de
200 euros, més lot de llibres.
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Premi Valeri Serra i Boldú
de Cultura Popular

SALUTACIÓ
Un cop més ens trobem davant d’una nova convocatòria
del Premi Nacional de Cultura Popular Valeri Serra i Boldú, un premi que tant en la categoria absoluta com en les
categories infantil i juvenil, excel·leix en temes de recerca, de tradicions, costums i d’estudi del nostre patrimoni
immaterial.
Les convocatòries així ho demostren, ens trobem davant la 34a, i les publicacions dels treballs guanyadors
l’avalen.
Cada convocatòria posa de manifest que la vila de Bellpuig ha sabut recollir el testimoni de qui fou un dels folkloristes més importants del país i que és capaç de no
defallir gràcies a la suma de complicitats entre les administracions, institucions, entitats i col·laboradors implicats
cada any en el seu impuls i la seva organització.
Són temps de canvis, la societat avança però el compromís és absolut. Amb el convenciment que cal recuperar,
preservar i divulgar la nostra cultura i les nostres tradicions, 34è premi es presenta en una nova edició per encoratjar no sols als escriptors consolidats sinó també als
més novells per a que presentin els seus treballs sobre
qualsevol tema de cultura popular de les terres de parla
catalana.
El ventall és ampli, segur que cadascú sabrà trobar
l’interès en fonts i documentació que ens permetran
conèixer allò de vam ser i allò que som. Només així podem avançar com a persones, com a poble i com a país.
Us encoratjo a presentar-vos-hi. Les Publicacions de
l’Abadia de Montserrat i el llibre Recull dels premis infantil i juvenil deixaran constància del vostre treball per a
generacions futures.
Salvador Bonjoch i Guim
Alcalde de Bellpuig

L'Ajuntament de Bellpuig, l’Institut d’Estudis Ilerdencs de
la Diputació de Lleida i el Departament de Cultura de la
Generalitat convoquen el Premi Valeri Serra i Boldú que,
des de fa 34 anys, és la més alta consideració en reconeixament de treballs de recerca i de difusió en l’àmbit
de la cultura popular i tradicional de les terres de parla
catalana.
La Catalunya d’avui és dipositària d’un ric llegat en matèria de tradicions i cultura popular, un llegat amb singularitat pròpia dins del patrimoni universal. Es tracta d’un món
viu i actual que, a través de la continuïtat de formes i usos
populars, està fermament arrelat en el passat i la tradició. Un món que no ha parat de créixer i que ha assolit
major projecció internacional, alhora que ha fet possible
el diàleg intergeneracional i ha contribuït a la integració
social, com a element de fortalesa, d’identificació i de
sentiment de pertinença.
Els objectius del Premi són:
- Fomentar, despertar l’interés i afavorir el coneixement
del conjunt de les manifestacions que tenen caràcter popular, com són les festes, els costums, la dansa, la música, els oficis, els jocs, etc., a partir de la recerca.
- Reconèixer la feina de persones que realitzen grans
aportacions a través de la investigació i la recuperació
del nostre patrimoni.
- Donar prestigi a les recerques sobre manifestacions, coneixements, activitats i creences, passats i presents de la
memòria col·lectiva.
- Difondre l’interès per la cultura popular més enllà dels
cercles habituals.
- Difondre el Premi mitjançant la seva publicació en la
col·lecció creada a tal efecte.
El Premi, promou l’excel·lència de la recerca i el coneixement del patrimoni cultural de Catalunya i permet enfortir
la nostra identitat com a país.

1. Participants
Poden participar al premi les persones físiques, ja sigui de forma
individual o en grup.
2. Dotació de l’obra premiada
El Premi està dotat amb 5.000€ i correspon als drets de la primera edició de l’obra premiada, la qual serà publicada durant l’any
posterior a l’atorgament. Es lliurarà a l’autor/a la quantitat de 25
exemplars.
L’obra serà publicada a la col·lecció Biblioteca Popular de Cultura
Valeri Serra i Boldú, coeditada per l'Ajuntament de Bellpuig i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Exhaurida la primera edició,
els editors en podran fer de noves, previ acord amb l’autor/a.
3. Característiques de les obres i presentació
Les obres aspirants a aquest premi hauran de ser inèdites i escrites en llengua catalana i/o aranesa.
Es valorarà l’adequació de l’obra per a la seva publicació immediata.
Les obres s’han de presentar per correu electrònic en format PDF
a doble espai, amb una extensió mínima de 150 pàgines i màxima
de 200, i cal incloure de 5 a 20 fotografies.
Caldrà trametre el curriculum vitae de l’autor/a on constin nom i
cognoms, DNI, adreça postal, correu electrònic i telèfon. Quan es
tracti d’una obra col·lectiva, només cal que hi constin les dades
de la persona que representa el col·lectiu. Si es desitja que l’obra
es faci pública amb pseudònim s’haurà d’indicar expressament.
4. Termini i lliurament
El termini d'admissió finalitzarà el 28 de febrer de 2019. El lliurament de les obres s'ha de fer per correu electrònic a la següent
adreça: valeriserra@bellpuig.cat.
5. Jurat
El jurat serà format per Josep Massot i Muntaner com a president,
Lluís Calvo i Calvo, Maria Margarida Bassols i Puig, Ramon Miró
i Baldrich i un expert en la temàtica i objectius del premi, designat
pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El Sr.
Arnau Cònsul i Porredon actuarà com a secretari del jurat.
6. Resolució del jurat i lliurament del premi
El veredicte del jurat és inapel·lable i es farà públic en el marc
d’una festa o acte públic organitzada per l’Ajuntament de Bellpuig
el dia 13 d’abril de 2019..
El premi podrà declarar-se desert si les obres presentades no reuneixen, segons el parer del jurat, les característiques adequades
o els mèrits suficients. També podrà dividir-se si el jurat ho considera oportú.
El jurat podrà suggerir a l’organització del premi l’avinentesa de
concedir un accèssit o de publicar alguna de les obres no premiades que cregués interessant.
L’organització no es compromet a conservar les obres.
7. Acceptació de les bases
La presentació de les obres originals suposa l’acceptació íntegra
d'aquestes bases i condicions generals, i els drets i obligacions
que se’n deriven.
Per més informació podeu adreçar-vos a valeriserra@bellpuig.cat
o al telèfon 973 320 408.
Cal tenir en compte que als imports concedits a cadascuna de les
categories premiades se'ls aplicarà les normes tributàries vigents.

