Bases del
Concurs d’il·lustració
Sant Jordi 2022
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 del text que és darrere d’aquesta pàgina
amb la presència de la figura humana.
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 dimarts 19
d’abril de 2022.
6. El premi es decidirà per votació de la comunitat educativa del
CFA Can Batlló: alumnes, professors i personal no docent. Un
jurat decidirà el nombre de premis i resoldrà en cas d’empat
7. Els treballs estaran exposats perquè es puguin veure a l’escola.
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 de la interpretació de les mateixes per part del Jurat.

ELS HORRORS DE LA GUERRA

“Penso en aquell temps tan feliç. El temps de pau. Aquell temps en què
no havíem de preocupar-nos per poder obtenir queviures, en què no
havíem de faltar a l’escola perquè havíem de fer cues. En què no havíem
de deixar les nostres tasques diàries i anar al refugi perquè vinguessin
uns avions a destruir-nos a nosaltres i la nostra ciutat. Tornarà aquell
temps? Sí, ha de tornar! Perquè torni és necessari que s’acabi la guerra.
Aquesta terrible guerra. Si tothom l’odiés, però amb un odi tan gran… amb
un odi que sols es fes extensiu a ella, perquè no hi ha res ni ningú que es
mereixi un odi tan gran com el que es mereix la guerra, de guerres no n’hi
hauria.
És tan dolenta, la Guerra… I tan bonica la Pau!”

Text de l’Encarnació Martorell i Gil (12 anys) .
Extret de La guerra amb ulls d’infants (Gregal, 2017)

