
   Programació 2023 

ITINERARI  

LITERARI  

CARLES  

SALVADOR  

A BENASSAL 
La Fundació Carles Salvador ofereix la 

ruta guiada, amb material didàctic per 

a grups d’escolars de  Primària, Se-

cundària i Batxillerat, que recorre la 

part monumental de Benassal i s’atura 

en l’Aula Museu i altres llocs especial-

ment relacionats amb la vida i l’obra 

del mestre. 

Per a més informació i reserves : 

Tel: 964 43 14 48  

(de 10h a 14h) 

http://www.carlessalvador.net 

fundacio@carlessalvador.net 

Fundació Carles Salvador 

Carrer de la Mola, núm. 8 

12160 Benassal 

fundació@carlessalvador.net 

2023 

La Fundació Carles Salva-
dor de Benassal s’encarrega de 
la conservació i la difusió del 
llegat del Mestre i organitza ac-
tivitats culturals i de promoció 
de la nostra llengua i cultura.  

 

Fundació guardonada amb 

la Creu de Sant Jordi 2019 

Centenari de les obres:  

el poemari Plàstic  (1923) 

la comèdia La llei del cor (1923) 

 

 

 

 

 

 

 
XV CONCURS  

LITERARI  

I FOTOGRÀFIC 



Pot participar l’alumnat entre 9 i 18 

anys, que curse estudis de Primà-

ria, d’ESO o de Batxillerat. 

Hi haurà tres categories diferen-

ciades segons l’edat dels partici-

pants: 

A Alumnes de 3r, 4t, 5é i 6é de 

Primària. 

B Alumnes d’ESO 

C Alumnes de Batxillerat 

  XV  Concurs literari i fotogràfic    Carles Salvador  

            2023 ·       BASES 

 

A. Participants categories  

B. Llengua i temàtica 

Els treballs s’hauran de presentar 

en llengua catalana, en qualsevol 

de les seues modalitats territorials, 

i podran tractar qualsevol tema. 

C. Jurat i premis 

El jurat estarà constituït per tres membres del Patro-

nat de la Fundació Carles Salvador, mestres de Primà-

ria i professorat de Secundària. 

Es concedirà un premi per a cada 

categoria i modalitat. Els autors i 

autores dels treballs guanyadors se-

ran premiats amb 50 euros, un di-

ploma i un lot  de diversos materi-

als. Es podran declarar deserts els premis 

d’alguna categoria i modalitat. 

D. Presentació i termini 

Els treballs s’han de presentar a la seu de la 

Fundació per correu en un sobre tancat 

amb el títol del treball, la categoria i modali-

tat en què concursa el treball presentat, 

abans del 30 d’abril de 2023: 

Fundació Carles Salvador 

Carrer de la Mola, núm. 8 

12160 Benassal 

E. Lliurament de premis 

F. Publicació dels treballs 

La Fundació Carles Salvador es reserva el dret de publi-

car, totalment o parcial, i tant per mitjans tradicionals 

com en format electrònic, els treballs guanyadors d’a-

questa convocatòria. 

El veredicte del jurat es comuni-

carà als participants durant el mes 

de juny de 2023 

Títol del treball: .................................................. 

Autor:  .................................................... ............ 

Categoria i modalitat:  ........................................ 

Edat: ...........................  

Adreça de l’alumna/e: .........................................  

.............................................................................. 

Telèfons de les famílies: .......................... 

Correu electrònic: .................................... 

Curs i etapa educativa: ........................................  

Centre educatiu: ..................................................  

Localitat:   ............................................................ 

Dades personals 

           Sento bondats 
quan soc al cím --de les muntanyes 
           del Maeslrat. 
--Penyagolosa--tronc de les serres! 
           En l' aire blau 
           trobe la pau 
           d' aquesta Vida. 

           “Cançó del guardabosc” Plàstic (1923) 


