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studià als escolapis de Balaguer i, després, peritatge mercantil

MARIA GARGANTÉ LLANES

Festa, arquitectura i devoció a la Catalunya del barroc
PREMI INFANTIL
Alumnes de 1r i 2n d'ESO
1r accèssit: Claus, panys i picadors
de 2n dEso de lINS Lo Pla dUrgell de Bellpuig
Daniel Garcia Boria
1r premi: Lestraperlo: usos i costums per sobreviure a la postguerra
de 1r dESO de lINS Lo Pla dUrgell de Bellpuig:
Albert Calvet Llovera
PREMI JUVENIL (categoria A)
Alumnes de 3r i 4t d'ESO
1r accèssit: La història perduda entre les aigües.
Lestany dIvars i Vila-sana de 3r d'ESO de l'INS Lo Pla d'Urgell de Bellpuig:
Marina Armengol Profitós
1r premi: Una pèrdua de temps: la mili
de 4t dESO de lINS Lo Pla dUrgell de Bellpuig:
Olívia Guasch Niubó

a Barcelona. Des que el 1896 conegué Jacint Verdaguer, féu de
veritable deixeble i col.laborador seu especialment a la revista La

PREMI JUVENIL (categoria B)
Alumnes de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Creu del Montseny (1899-1900), i compartí el seu ideari de

2n accèssit: El canvi en la bugada
de 1r de batxillerat de lINS Lo Pla dUrgell de Bellpuig:
Marina Tomàs Sabaté

catalanisme catòlic i conservador, alhora que anà encarrerant els
seus interessos envers el folklore religiós, seguint el consell de
mossèn Cinto.

1r accèssit: Amb la mà al Corb
de 2n de batxillerat de lINS Lo Pla dUrgell de Bellpuig:
Gisela Nadal Rey i Selene Sellés Baiget

Mort Verdaguer, i casat i instal.lat Serra i Boldú a Bellpuig, fundà

1r premi: De la vida al cartró pedra
de 1r de batxillerat de lINS Lo Pla dUrgell de Bellpuig:
Marta Vilanova Rulló

i dirigí el setmanari Lo Pla dUrgell (1912-1921), a través del qual

IAGO OTERO ARMENGOL i MARTÍ BOADA JUNCÀ

participà activament en les qüestions de caire econòmic, polític i

El patrimoni socioecològic de la pagesia. Lexemple dOlzinelles, al massís del
Montnegre (Serralada Litoral)

Hi publicà també, en forma de seccions o sèries darticles, obres
importants com el Calendari Folklòric dUrgell (1914-1915 com a
llibre), i Mossèn Jacinto Verdaguer (1915).
Periodista, biògraf de Verdaguer i folklorista, el 1919 es traslladà
a Barcelona, on féu de professor a lEscola dAgricultura. Treballà
a ladministració catalana i després a La Vanguardia. Reconegut
ja com a periodista i folklorista professional, publicà monografies
dinterès turístic sobre Bellpuig, Tàrrega, Lleida, reculls de rondalles,
el Llibre dor del Rosari a Catalunya (1925) i una revista
especialitzada en estudis de folklore, Arxiu de Tradicions Populars
(1928-1935).
Després de la guerra civil, es recuperà pòstumament una part de
la seva obra (articles periodístics sobre folklore, de caràcter
divulgatiu), en castellà, amb Fiestas y tradiciones populares en
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religiós que es donaren en aquells temps a les terres urgellenques.

PREMI INFANTIL
Alumnes de 1r i 2n d'ESO
2n accèssit: Les roques del barret
de 1r dESO de lINS Lo Pla dUrgell de Bellpuig: Marta Escribà Planes
1r accèssit: Auvelles: un passat millor
de 2n dESO de lINS Lo Pla dUrgell de Bellpuig: Albert Calvet Llovera
3r premi: La padrina Pepa
de 1r dESO de lINS Lo Pla dUrgell de Bellpuig: Mònica Bonet Massana i Malena
Guasch Niubó
2n premi: El misteri de les carenes de Durro
de 2n dESO de lINS Lo Pla dUrgell de Bellpuig: Eva Guàrdia Espigares
1r premi: El foc dabans
de 1r dESO de lINS Lo Pla dUrgell de Bellpuig: Jaume Colom Hernández
PREMI JUVENIL (categoria A)
Alumnes de 3r i 4t d'ESO
1r accèssit: Reutilitzar: un mitjà de subsistència dels nostres avis
de 3r dESO de lINS Lo Pla dUrgell de Bellpuig: Daniel Garcia Boria
1r premi: La tragèdia del castell del Remei
de 4t d'ESO de l'INS Lo Pla d'Urgell de Bellpuig: Francesc Coll Ardanuy
PREMI JUVENIL (categoria B)
Alumnes de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà
2n accèssit: El món de la cobla a Bellpuig
de 2n de batxillerat de lINS Lo Pla dUrgell de Bellpuig: Laia Boleda Nadal
1r accèssit: de la tradició a espectacle: evolució artística de lesbart manresà
de 2n de batxillerat de lINS Llobregat de Sallent: Francina Planas Piedra

Cataluña (1949). I, després de la celebració a Bellpuig del centenari

3r premi: Lheroïna de la rondalla meravellosa
de 2n de batxillerat de l'INS El Palau de Sant Andreu de la Barca: Anna Serra Álvarez

del seu naixement (el 1974), assistim ara a una recuperació general

2n premi: Tants danys daquells consells
de 2n de Batxillerat de lINS Lo Pla dUrgell de Bellpuig: Marina Tomàs Sabaté

i reedició de les seves obres de folklore.

1r premi: Visca els nuvis!
de 1r de batxillerat de lINS Lo Pla dUrgell de Bellpuig: Olívia Guasch Niubó

Disseny i impressió: A.G. de la Diputació de Lleida - Dipòsit Legal: L-1224/2011 - Disseny coberta: Marc Serra (1999)
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Historial

Bellpuig 2012
Organitza:

Patrocina:

Col·labora:
CONSELL COMARCAL
DE LURGELL

otivació
ASSEGUREM EL FUTUR
Avui en dia, les circumstàncies de la crisi actual, ens
porten a buscar noves formes de finançament en tots
els àmbits, i lactivitat cultural no nés una excepció.
Pel nostre premi de cultura popular i tradicional
VALERI SERRA I BOLDÚ vàrem buscar, entre tots
els implicats, una nova línea per a que perduri al
llarg del temps, tal com diu la tradició i la voluntat
duna bona part de la nostra VILA.
Nosaltres tenim lobligació de continuar lobra que
van començar, ja en fa 28 anys, un grup dentusiastes
i amants de la nostra cultura encapçalats per Isidor
Cònsul.
Per nosaltres ha de ser un referent que mai hem de
perdre de vista. El nostre objectiu és continuar la
seva tasca i que entre tots assegurem un futur adient
al nostre premi.
Des daquestes línies només voldria recolzar la
voluntat de continuar treballant per la cultura del
nostre país i motivar a participar tant des del vessant
cultural, com des de la col·laboració i suport de les
institucions i particulars.
És un premi únic en el nostre país, en la seva
temàtica, i això encara el fa més excepcional.
Consolidat i recolzat per lINS LO PLA DURGELL,
la BIBLIOTECA MUNICIPAL ISIDOR CÒNSUL i
lAJUNTAMENT DE BELLPUIG .
SALVADOR BONJOCH GUIM
Alcalde de Bellpuig

BASES

BASES

Premi Valeri Serra i Boldú
de Cultura Popular

Premi Juvenil i Infantil

1. Les obres aspirants a aquest premi hauran de ser inèdites i escrites
en català. Podran constar dun o més treballs de recerca o alta
divulgació sobre qualsevol tema de cultura popular de les terres de
parla catalana.
2. Els originals, mecanografiats a doble espai i a una sola cara, hauran
de ser presentats per septuplicat i shi farà constar el nom, cognoms,
DNI, adreça i telèfon de lautor. Si aquest desitja que lobra es faci
pública amb pseudònim, haurà dindicar-ho expressament.
3. Els originals hauran de tenir una extensió mínima de 150 folis DIN
A4. Per raons editorials es recomana que no sigui superior a 200
pàgines.
4. Els originals sadreçaran a lAjuntament de Bellpuig, indicant en el
sobre Premi Valeri Serra i Boldú de Cultura Popular abans del 10
de març de 2012. El veredicte del jurat es farà públic en el marc duna
festa organitzada per lAjuntament de Bellpuig el dia 31 de març de
2012. Lesmentat veredicte serà inapel·lable.
5. Limport del premi és de 3.000 euros i correspon als drets de
la primera edició de lobra premiada. Lobra serà publicada a la
Biblioteca Popular de Cultura Valeri Serra i Boldú en coedició de
lAjuntament de Bellpuig i Publicacions de lAbadia de Montserrat.
Exhaurida la primera edició, els editors en podran fer de noves,
previ acord amb lautor.
6. 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.
7. El jurat podrà suggerir a lorganització del Premi lavinentesa de
concedir un accèssit o de publicar alguna de les obres no premiades
que cregués interessant.
8. 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 Arnau Cònsul i Porredon, que actuarà de secretari.
9. Una còpia de loriginal no premiat es podrà recollir a lAjuntament
de Bellpuig 30 dies després de la concessió del premi, i durant un
termini de tres mesos.
10. La presentació dels originals suposa lacceptació íntegra daquestes
bases i condicions generals, i els drets i obligacions que sen deriven.
Cal tenir en compte que als imports concedits a cadascuna de les categories
premiades sels aplicarà les normes tributàries vigents.

1.- Hi pot participar qualsevol alumne dESO, 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 dactualitat.
-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, mecanografiats 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, caldrà redactar un relat breu dun màxim de
dos fulls DIN A4.
4.- Els treballs shauran de presentar per septuplicat, sense
signar i amb un lema, acompanyats per una plica en què figuraran
les dades de lautor (nom, cognoms, curs, adreça DNI i telèfon),
i del centre on estudia (nom, adreça i telèfon ). A més, shi inclourà
tot el treball en suport informàtic
5.- Els originals sadreçaran a linstitut dEnsenyament Secundari
Lo Pla dUrgell de Bellpuig (Urgell), Avinguda Urgell, 26, 25250,
abans del 10 de març de 2012.
6.- El veredicte del Jurat es farà públic en el marc duna festa
organitzada conjuntament amb lAjuntament de Bellpuig, el dia
31 de març de 2012. Lesmentat 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. Aquest relat serà publicat a la revista Tretzevents.
-Premi Juvenil:
a) Alumnes de 3r i 4t dESO, 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. Aquest treball serà publicat a
la revista Som.
8.- El jurat podrà concedir tants accèssits com cregui oportú.
9.- El jurat és format per: Montserrat Amézaga Solé, Rafel Folch
Monclús, Núria Mañé Puerto, Joan Cornudella Olivart, Leonor
Ortiz Roca, Lluís Trullàs Massip i Oriol Vergés Mundó.
10.- Els originals no premiats es podran recollir a les oficines de
lInstitut abans de lacabament del curs escolar 2011/2012.
11.- Es poden aprofitar els treballs de recerca que preveu el nou
batxillerat, així, com els crèdits de síntesi de l'ESO, sota el guiatge
dun tutor o professor.
12.- La presentació dels originals suposa lacceptació íntegra
daquestes bases.

