
Concurs de disseny

Portada de Nadal

2014

1000

+ la reproducció

de l’obra guanyadora

a l’edició extra

de Nadal.

BASES
1. El premi no es pot declarar desert.

2. Les obres, fetes per persones nascudes o residents a Osona, el Ripollès o
el Vallès Oriental, a partir de 16 anys, hauran de ser originals i no premiades
en cap altre concurs.

3. El tema és lliure.

4. L’obra premiada serà impresa en quadricromia sota el logotip o capçalera
del periòdic.

5. Cada participant podrà concursar amb una sola obra de format 31,5cm 
d’alt x 24,5cm d’ample, muntada sobre bastidors o suport rígid.

6. Les obres es presentaran sense signar. Hauran de dur un lema escrit al
dors, lema que també constarà a l’exterior d’un sobre clos, a l’interior del
qual figurarà el nom, cognoms, adreça, telèfon i edat de l’autor de l’obra.
A cada participant se li lliurarà un resguard que exhibirà en el moment de
retirar la seva obra si aquesta no ha estat seleccionada per ser exposada.
Les obres exposades es podran recollir a finals de març del 2015. Més enllà
d’aquest termini, PREMSA D’OSONA, SA considerarà que les obres no
retirades queden de la seva propietat.

7. El jurat qualificador serà fet públic el mateix dia del veredicte del concurs.

8. L’obra premiada quedarà propietat de PREMSA D’OSONA, SA. Aquesta
es reserva el dret de fer un tiratge especial de l’obra premiada i signada
pel seu autor.

9.    El termini d’admissió de les obres acabarà el dia 26 de novembre 
de 2014, a les 7 de la tarda. Caldrà lliurar-les a les oficines d’EL 9
NOU, els dies feiners de 9 a 1 i de 4 a 7. Les obres també podran ser

trameses a ports pagats, a les mateixes adreces. Els seus autors
s’hauran de fer responsables de la reexpedició de les obres.

10.    El veredicte es farà públic el dia 5 de desembre de 2014 i
el premi es lliurarà durant el mes de gener del 2015.

11.     El fet de concórrer en aquest concurs suposa
l’acceptació de les bases, la conformitat amb les
decisions del jurat i/o la renúncia a qualsevol reclamació
legal.

Dilluns, 3 de novembre de 2014

CULTURA 20 NOU9EL

El Premi BBVA 

de Teatre obre la 

convocatòria de 

l’edició de 2014

Manlleu

EL 9 NOU

Fins al 22 de desembre es 
poden presentar propostes 
per al 15è Premi BBVA de 
Teatre (antic Premi de Tea-
tre Caixa Manlleu), el de 
més dotació econòmica de 
Catalunya. La convocatòria 
que s’acaba d’obrir s’adreça 
a companyies professio-
nals residents a Catalunya, 
amb l’objectiu d’ajudar-los 
per portar a l’escena noves 
produccions. El premi con-
sisteix en una gira de quatre 
representacions en teatres 
catalans, valorada en 16.000 
euros. Totes les companyi-
es finalistes rebran, pel sol 
fet de ser-ho, una aportació 
econòmica de 900 euros. 
En aquests moments, els 
guanyadors de la darrera 
edició (la companyia valen-
ciana PanicMap, amb l’obra 
Harket (Protocolo) continua 
la gira del premi. Les obres 
que optin al premi s’han de 
presentar, enregistrades en 
DVD, a l’antiga seu central 
de Caixa Manlleu. 

L’osonenc és director del Mercat de les Flors des de fa nou anys

Cesc Casadesús, distingit com a 
Chevalier des Arts et des Lettres
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El cònsol francès, Edouard Beslay, en el moment d’imposar la distinció a Francesc Casadesús

Barcelona

EL 9 NOU

L’osonenc Francesc Casa-
desús (l’Esquirol, 1964) va 
rebre dijous la distinció de 
Chevalier des Arts et des 

Lettres, que atorga el Minis-
teri de Cultura de França. 
L’actual director del Mercat 
de les Flors de Barcelona –el 
principal centre cultural de 
Catalunya en producció i 
exhibició de dansa contem-

porània– va ser condecorat 
pel cònsol general de França 
a Barcelona, Edouard Beslay, 
en un acte que va tenir lloc 
després de la presentació 
d’un espectacle que el coreò-
graf francès Christian Rizzo 

presentarà a Barcelona. 
El títol de Chevalier des 

Arts et des Lettres es conce-
deix, justament, a persones 
que s’han significat per 
la promoció de la cultura 
francesa a l’exterior. “Vostè 
forma part dels amics de 
França, els estrangers a qui 
el nostre govern honora”, va 
dir el cònsol. Per la seva part, 
Francesc Casadesús va expli-
car que la seva francofília no 
ve de jove, sinó que s’ha anat 
forjant amb el coneixement:  
“I el que més em sedueix és 
l’admiració que els francesos 
senten per la seva cultura”, 
va dir. 

Francesc Casadesús va fer 
els primers passos en les 
arts escèniques com a actor, 
ballarí i coreògraf. Posterior-
ment, va dirigir l’antic IMAC 
(Institut Municipal d’Acció 
Cultural) de Vic, mentre 
s’especialitzava en gestió cul-
tural. Va deixar aquesta res-
ponsabilitat per fer-se càrrec 
de la direcció de comunicació 
del Macba (Museu d’Art 
Contemporani) de Barcelona. 
L’any 2005 va ser nomenat 
director del Mercat de les 
Flors, que durant aquest 
temps s’ha convertit en un 
espai de referència pel que 
fa a les arts del moviment. 
L’any 2008, Casadesús va 
rebre també el Premi Nacio-
nal de Cultura de la Genera-
litat, en l’àmbit de dansa. 


