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La Fundació Vicki Bernadet organitza un premi (Premi FADA) que reconegui aquelles 
persones o entitats que han destacat en la lluita contra els abusos sexuals a menors. 
La primera edició de 2013, coincidirà amb el 15é aniversari de la Fundació. 

L’objectiu dels premis és conscienciar i sensibilitzar la societat sobre els abusos 
infantils.  



BASES  

 

La Fundació Vicki Bernadet, amb la voluntat de promoure la sensibilització i la 
prevenció dels Abusos Sexuals Infantils, convoca la PRIMERA edició del Premi  
FADA a la Cultura (literatura, música, periodisme, arts escèniques i audiovisuals). 

El Premi s’atorgarà a una persona física o jurídica, que mitjançant el seu treball 
hagi contribuït a generar una visió pedagògica dels ASI (Abusos Sexuals Infantils), 
a través d’una obra o una trajectòria professional, que promogui la defensa i la 
difusió dels valors de Llibertat e Igualtat, Justícia i Drets Humans. 

Es valoraran obres d’àmbit nacional i/o internacional, així com aquells projectes 
realitzats fins el mes d’octubre d’enguany.  

La selecció dels nominats/des recaurà en el Patronat de la Fundació Vicki 
Bernadet que, a finals d’any,  triarà les propostes que passaran a ser valorades per 
un Jurat extern.  

Es tracta d’un premi bianual escollit per un Jurat i no per inscripció lliure. 

El jurat, presidit per la presidenta de la Fundació Vicki Bernadet (sense vot), estarà 
format per diversos representants del món associatiu, de la cultura i professionals 
del Tercer Sector, així com per personalitats de reconegut prestigi. 

Les deliberacions seran secretes. En el moment de les votacions, només es 
tindran en compte els vots emesos pels membres presents, no admetent-se la 
delegació de vot. El jurat decidirà en les seves deliberacions per majoria simple i 
davant notari. El veredicte del jurat  serà inapel·lable.  

El jurat valorarà, especialment, que l’obra escollida: 

• Fomenti la sensibilització i prevenció dels ASI 

• Sigui una obra creativa i/o innovadora. 

• Aporti valor pedagògic 

• Promogui un canvi social necessari. 

El guanyador es donarà a conèixer durant l’acte d’entrega del Premi al Febrer.  

El Jurat podrà atorgar Mencions Especials als treballs o candidats presentats a 
concurs, que no hagin obtingut premi. 

El guardó consistirà en una peça realitzada especialment per un/a artista jove 
emergent, i la difusió de l’obra premiada. 

El jurat resoldrà tots els aspectes no previstos en aquestes bases. 


