
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les bases per a poder participar són les següents: 
 

1. Ser alumne/a del CFA Can Batlló. 
2. La il·lustració ha de ser original i inèdita. Es pot utilitzar qualsevol 

tècnica gràfica o plàstica i es lliurarà l’original en format paper 
DIN A3 en qualsevol posició. 

3. El motiu és la il·lustració lliure d’una part o de la totalitat del 
poema pertanyent a “Cada llibre” de Joana Raspall. El text del 
poema és darrere d’aquesta pàgina. 

4. En les obres no hi pot figurar el nom de l’autor/a; hi ha de constar 
un pseudònim. Per tant la il·lustració s’ha de lliurar en un sobre a 
la part exterior del qual hi ha de figurar el títol del treball i el 
pseudònim. Dins d’aquest sobre s’hi ha d’adjuntar un sobre 
tancat on constaran les dades reals del concursant (nom, 
cognoms, DNI i telèfon de contacte). 

5. Els treballs s’han de fer arribar a la Biblioteca fins                                              
el dilluns 16 d’abril de 2018  a les 19.30 hores. 

6. El jurat estarà format pel Director del CFA Can Batlló i el 
professorat d’art del Centre. 

7. El Jurat valorarà la qualitat dels treballs i decidirà els 
guanyadors. També resoldrà qualsevol incidència no prevista en 
les bases.                    El concurs podrà declarar-se desert.  

8. Es farà un acte pel lliurament de premis, diplomes i certificats. 
9. La Biblioteca no retornarà els originals amb els que es farà una 

exposició temporal en un lloc destacat del Centre. 
 

El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació  
d’aquestes bases, així com del veredicte del Jurat. 
 

La Biblioteca convida a tots els usuaris a participar  
 

en el concurs d’il·lustració de Sant Jordi 2018. 
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CADA LLIBRE 

Cada llibre té un secret 

disfressat de blanc i negre; 

tot allò que et diu a tu 

un altre no ho pot entendre; 

sent el tacte dels teus dits 

i creu que l’acaricies 

i que el batec del teu pols 

vol dir que, llegint, l’estimes. 

 

Tot allò que et donarà, 

que no ocupa lloc, ni pesa, 

t’abrigarà contra el fred 

d’ignorància i de tristesa. 

 

Amb els llibres per amics 

no et faltarà companyia. 

Cada pàgina pot ser 

un estel que et fa de guia. 

Joana Raspall 

Joana Raspall  

Cada llibre  

 

 


