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SIMEÓ SELGA UBACH
La seva llarga existència  i el compromís amb la família, amb les persones, la llengua i el país, li van fer desplegar una intensa activitat en molt 
diversos àmbits. En aquesta complexa arquitectura personal lliurada a l’altri, el pilar central va ser la medicina, en especial la pediatria, i altres 
ho van ser la pedagogia en totes les edats i àmbits, la dinamització social i cultural, la cooperació amb els necessitats de la nostra gent i del 
Tercer Món, l’assistència sanitària i promoció de la salut, l’atenció sociosanitària, la cultura física i el medi ambient, la història i patrimoni cultu-
ral, les tradicions i el folklore, les arts i les lletres, la cohesió social i la vida associativa, la política i molts altres camps. 
Aquests van ser els pilars més sòlids. Les claus de volta, els seus valors: fe, amor, compromís, reflexió, tenacitat, rigor, generositat i respecte.
És per tot això i molt més, que Simeó Selga va esdevenir un exemple a seguir, un dels referents dins l’excel·lència humana.

Dr. Lluís Guerrero i Sala

SIMEÓ SELGA i UBACH (Manresa, 1914 – 2010), fou un dels 
manresans més destacats del segle XX i inicis del XXI.

1 El premi és instituït i convocat pel 
Rotary Club de Manresa-Bages, dins 
l’àmbit territorial de Manresa i la comarca 
del Bages.

2 Podran aspirar al premi totes 
les associacions d’ordre civil, cultural, 
assistencial, esportiu i de qualsevol altre 
naturalesa similar de la comarca del 
Bages, sempre que siguin d’interès social i 
sense ànim de lucre.

3 El premi es concedirà a un projecte 
a desenvolupar per l’associació o entitat 
durant l’any 2017, dins del seu àmbit 
d’actuació. El projecte, en cap cas, podrà 
ser una enumeració de les activitats 
habituals de qui el presenti.

4 El premi estarà dotat amb els guanys 
que generi la celebració del concert de Reis 
que, anualment, organitza el Rotary Club 
de Manresa-Bages, conjuntament amb 
l’Ajuntament de Manresa.

5 El Rotary Club de Manresa-Bages, 
recolzarà el projecte premiat durant el seu 
primer any d’execució, col·laborant amb 
l’entitat promotora del projecte, tenint 
cura de la seva efectiva execució i aplicació 
al col·lectiu destinatari.

6 El premi serà lliurat per un jurat, 
integrat per professionals i experts, que 
expressarà el seu criteri i decidirà per 
majoria dels seus membres.
El veredicte del jurat es farà públic a través 
dels mitjans de comunicació.

7 Les entitats promotores dels 
projectes aspirants al premi hauran de fer 
arribar per e-mail a:  
info@rotarymanresabages.org, abans del 
dia 25 de novembre de 2016, el contingut 
complert del seu projecte. Aquest 
incorporarà una justificació especifica, 
el col·lectiu o grup destinatari, el termini 
d’execució i la proposta econòmica, que 
podran il·lustrar amb tots els suports que 
creguin convenient. 
Complementàriament a la presentació del 
projecte s’haurà d’incorporar la descripció 
de les activitats de l’associació o entitat de 
l’últim any. 

8 El projecte premiat quedarà en 
possessió del Rotary Club de Manresa-
Bages, el qual tindrà el dret d’us i la seva 
divulgació.

9  El projecte premiat implicarà 
l’obligació de l’entitat gestora i/o 
organitzadora del mateix, d’anunciar el 
logo del Rotary Club de Manresa-Bages en 
tota la seva activitat de difusió o publicitat 
relativa al projecte desenvolupat.

10 Tanmateix implicara la obligació 
de la seva presentació, un cop executat 
el projecte, als membres del RCMB i les 
entitats per ells designats.

11 La participació en la present 
convocatòria del premi Simeó Selga Ubach 
implica l’acceptació d’aquestes bases.

Manresa, octubre de 2016.

Més info al telèfon 637 806 582,  
a info@rotarymanresabages.org
o a www.rotarymanresabages.org

Col·labora:

El ROTARY CLUB DE MANRESA–BAGES, TÉ LA SATISFACCIÓ DE CONVIDAR A LA PARTICIPACIÓ EN LA 
15A EDICIÓ DEL PREMI SIMEÓ SELGA A TOTES LES ASSOCIACIONS I ENTITATS DE LA NOSTRA COMARCA.


