


BASES DEL CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE DE SANT JORDI, 2016 
 

Amb motiu de la diada de Sant Jordi, el 23 d’abril de 2016, es convoca una nova edi-
ció del concurs Punt de Llibre, amb la intenció que el punt guanyador absolut anun-
ciï el programa de la diada literària. 
 

Tema:  Dibuixa un dels personatges de la llegenda de Sant Jordi: drac, princesa o 
cavaller, en la biblioteca del futur. Per això tanca els ulls i imagina... I sobretot, 
sobretot, trenca estereotips! 
 
 

Tècnica: S’accepta qualsevol tècnica, excepte l’ús dels retoladors fluorescents, les 
imatges animades, fotografies  i relleus. Només s’acceptaran relleus en el cas dels 
punts artesanals. 
 
 

Format: Format de 20 x 7 cm presentat en suport rígid. Els treballs realitzats amb 
ordinador han d’anar acompanyats d’un suport informàtic amb la imatge amb una 
resolució mínima de 300 ppp. 
 
 

Participació i presentació: Hi poden participar totes aquelles persones que ho desit-
gin i que s’avinguin a l’exigència d’aquestes bases. Hauran de presentar una fotocò-
pia del DNI en el moment de la inscripció al concurs. En el cas de menors que no 
disposin de DNI, presentaran el del seu tutor/a legal. 
 
 

El termini de presentació dels punts finalitza el 8 d’abril a les 20.30 h. Es poden 
lliurar a la Biblioteca de Montornès, al Centre Satèl·lit i al Casal de Cultura 
 

Cada participant podrà presentar només un punt de llibre, que ha de ser una obra inèdita 
que no hagi estat premiada en cap altre concurs.  
El punt de llibre es presentarà dins d’un sobre gran signat en un lloc ben visible amb el pseu-
dònim i l’edat de l’autor/a. A dins d’aquest sobre, a més del punt de llibre, s’inclourà un so-
bre més petit i tancat (també signat a la part exterior amb el pseudònim i l’edat de l’autor/a) 
a dins del qual hi haurà les dades personals de la persona participant: nom, cognoms, edat, 
telèfon, adreça electrònica i domicili. 
Tots els punts de llibre que no compleixin les bases s’exclouran del concurs. 
 
 

 

Categories i Premis: Els punts guanyadors seran impresos. 
I.  De 4 a 7 anys -> Val per valor de 60 € 
II. De 8 a 11 anys ->  Val per valor de 80 € 
III.  De 12 a 16 anys -> Val per valor de 120 € 
IV.  Majors de 16 anys -> 200 € 
V.  Majors de 16 anys Obres artesanals: patchwork, ceràmica, marqueteria, fer-
 ro, etc. ->200 € 
 
 

Exposició: Amb tots els punts presentats es farà una exposició que es podrà veure 
del 25 al 29 d’abril al Casal de Cultura, del 2 al 6 de maig al Centre Juvenil Satèl·lit, 
del 9 al 13 de maig a la Biblioteca. 
 

Consulteu les bases senceres a www.montornes.cat  
 

El lliurament de premis del concurs de Punt de Llibre tindrà lloc el dia  
23 d’abril a la plaça de Pau Picasso durant la Marató de Contes  


