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Premi Josep Pallach d’articles periodístics 
sobre transversalitat educativa 

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 
En col·laboració amb la Fundació Josep Pallach 

Bases de la VIII edició 

Els articles poden ser presentats per iniciativa del mateix autor o de la 

mateixa autora, de qualsevol altra persona o d’una entitat jurídica 

(col·legi professional, fundació, associació, facultat universitària, etc.)
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VIII Premi d’Educació Josep Pallach 

CONCURS DE CREACIÓ ARTÍSTICA 

PER ALUMNAT DE CENTRES EDUCATIUS 

AJUNTAMENT DE BEGUR 
En col·laboració amb la Fundació Josep Pallach 

Informació i contacte de l’organització: 

Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Begur 

Telèfon 972624155 

A/e: cultura@begur.cat 

L'Expressió Artística és un tipus de llenguatge que no empra paraules per indicar o explicar 

idees, conceptes o sentiments. 

Les Regidories de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Begur, amb l'objectiu de fomentar la 

creativitat i promoure el talent jove, presenta aquesta convocatòria de dibuix i il·lustració, 

d'acord amb les següents bases: 

1. Participants.

S’estableixen tres categories. 

A) Alumnat de primer i segon d’ESO

B) Alumnat de tercer i quart d’ESO

C) Alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius

Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 4 treballs per categoria. 

2. Temàtica. Requisits.

L'obra presentada haurà de ser original i inèdita. 

Consisteix en crear obres d’expressió artística en referència al text que es proposa juntament 

amb aquestes bases*. El dibuix ha de traslladar el missatge o part de la idea que transmet el 

text. Els textos incideixen en l’educació i el compromís social, i són extrets de llibres o escrits 

de Josep Pallach o relacionats amb la seva tasca de pedagog.  

No s'accepten aquelles obres que continguin expressions obscenes, vulnerin els drets humans, 

denigrin o insultin la capacitat física o intel·lectual de qualsevol persona o entitat i, en 

qualsevol cas, siguin susceptibles de tipificar-se com a delictes d'odi.  
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3. Format.

La tècnica emprada és lliure, poden ser en color o blanc i negre. 

S’estableixen aquests formats segons la categoria que es participa per curs i edat. 

Categoria A)   Dibuix, esbós, pintura, aquarel·la o collage.  

Han de ser obres fetes a mà sense suport digital. Poden contenir fotografies i aquestes hauran 

de ser lliures de Drets d’Autor. 

La mida dels dibuixos ha de ser de 29.7x21 cm (A4 en vertical) i s’han de presentar adherits 

sobre una superfície rígida tipus cartró ploma o similar (no s’acceptaran les obres plegades o 

enrotllades).  

Categoria B)   Dibuix, esbós, pintura, aquarel·la o collage. 

Han de ser obres fetes a mà sense suport digital. Poden contenir fotografies i aquestes hauran 

de ser lliures de Drets d’Autor. 

La mida dels dibuixos ha de ser de 29.7x21 cm (A4 en vertical) i s’han de presentar adherits 

sobre una superfície rígida tipus cartró ploma o similar (no s’acceptaran les obres plegades o 

enrotllades).  

Categoria C)   Il·lustració i dibuix artístic digital 

Les obres han de ser fetes amb mitjans o aplicacions digitals. 

La mida dels dibuixos ha de ser de 42x29.7 cm (A3 en vertical) i s’han de presentar adherits 

sobre una superfície rígida tipus cartró ploma o similar (no s’acceptaran les obres plegades o 

enrotllades).  

4. Obres.

Les obres, cal que siguin originals i inèdites i han d’estar inspirades en el tema central 

d’aquesta convocatòria.   

Al dors de l’obra s’hi escriurà un títol amb el qual es concursa i cada obra s’acompanyarà d’un 

sobre tancat en la part exterior del qual s’escriurà el mateix títol, i dins el sobre constaran les 

següents dades: 

El títol, el nom i cognoms de l’autor/a, adreça, telèfon, adreça electrònica, DNI fotocopiat per 

ambdues cares, centre educatiu o escola d’art que està cursant els estudis, curs acadèmic i 

categoria que es participa. 

5. Presentació de les obres.

El termini de presentació finalitza el 31 de gener de 2023. 

Els treballs poden lliurar-se a l’Oficina de Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Begur, situada 

a la plaça de l’Església, 8. 

Telèfon: 972 62 41 55 (Àrea de Cultura) 

O bé ser enviats per correu postal certificat al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Begur 

amb el concepte PREMI PALLACH.  

Pels treballs enviats per correu postal, la data del mata-segells no podrà ser posterior al 28 de 

gener de 2023. 

6. Jurat.

El jurat del premi està format per la regidora d’Educació, el tècnic de Cultura, la responsable de 

la sala d’exposicions de Begur, un representant de la família Pallach i un representant de la 

Fundació Josep Pallach. El seu veredicte és inapel·lable. 



En la valoració de les obres, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents: 

- La creativitat de la proposta

- La seva capacitat comunicativa

- L’adequació a la temàtica

- La versatilitat per adaptar-se a diferents formats

El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert en qualsevol de les seves categories. 

7. Premis.

Categoria A (Alumnat de primer i segon d’ESO): 250€ 

Categoria B (Alumnat de tercer i quart d’ESO): 250€ 

Categoria C (Alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius): 500€ 

8. Veredicte.

El veredicte es farà públic el 6 maig de 2023, en el decurs de l’acte de lliurament dels Premis 

Pallach d’Educació. S’informarà a les persones finalistes de l’hora i lloc exacte del lliurament. 

Els autors de les obres guardonades es comprometen a assistir a l’acte de lliurament del premi 

o bé delegar-ho en alguna altra persona. El premi sols s’entregarà en mà a la persona

guanyadora o representant.

Els premiats es podran consultar a https://begur.cat/serveis/cultura/concursos-i-premis/ un 

cop s’hagi fet el lliurament dels premis. 

9. Drets.

Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública, inclosa la difusió a Internet, 

transformació i distribució de les obres guanyadores quedaran en propietat de l’Ajuntament 

de Begur, el qual es reserva el dret de realitzar modificacions en el disseny original que en 

permetin la correcta interpretació visual, així com la seva impressió.  

10. Exposició de les obres.

L’Ajuntament de Begur organitzarà una exposició a la biblioteca Salvador Raurich amb una 

selecció de les obres originals presentades a concurs. Aquesta exposició es podrà visitar a 

partir del lliurament dels premis i durant el mes de maig de 2023.  

També es reserva el dret d’utilitzar reproduccions de totes les obres presentades a concurs per 

fer una exposició itinerant en biblioteques, centres educatius, centres cívics i socials... o en 

publicacions de l’ajuntament de Begur, per tal de difondre els valors d’educació i compromís 

social a través de l’expressió plàstica. 

11. Recollida de les obres.

Les obres no guanyadores podran ser retirades pels seus propietaris en un termini màxim de

de trenta dies després de la finalització de l’exposició a Begur. En cas contrari, passaran a ser

propietat de l’Ajuntament.

Les obres es podran recollir presencialment a la biblioteca Salvador Raurich de Begur en horari

d’obertura.

https://begur.cat/serveis/cultura/concursos-i-premis/


12. Acceptació de les bases.

La participació en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. 

Qualsevol aspecte no previst serà resolt per l’organització. 

TEXT DE REFERÈNCIA PER INSPIRACIÓ DE LES OBRES: 

Interpretació de l’article ‘La labor educativa dins de la família’  

[Àntònia Pallach, filla de Josep Pallach]. Revista de Girona / núm. 189 juliol - agost 1998 

<<Per a Josep Pallach l'essencial era: que els infants es vagin fent, que es vagin construint ells 

mateixos mercès a l'aprovació, però també a la crítica i, més que tot, mercès a uns principis 

morals ben senzills. L’infant té drets. Però també té deures.>> 

Es pot llegir l’article sencer en aquest enllaç:  

http://fundaciopallach.cat/wp-content/uploads/2019/08/100854-127088-1-PB.pdf 

Organitza:       Col·labora:  Amb el suport:  

 PREMIS D’EDUCACIÓ JOSEP PALLACH 
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