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Concurs de Punts
de Llibre

BASES CONCURS DELS PUNTS DE LLIBRE DE SANT JORDI’11
INTRODUCCIÓ
Amb motiu de la diada de Sant Jordi el Departament de Cultura convoca una nova edició del
concurs Punt de Llibre amb la intenció que el punt guanyador anunciï el programa de la diada
literària.
CATEGORIES I PREMIS*
Categoria especial: de 4 a 7 anys
60€
Categoria especial: de 8 a 11 anys
80€
Categoria A: de 12 a 16 anys
120€
Categoria B: majors de 16 anys
240€
*Es donaran vals de compra de material educatiu per l’import indicat.
TEMA I TÈCNICA
Tema: La difusió del llibre i de la lectura.
Tècnica: S’accepta qualsevol tècnica, excepte l’ús dels retoladors fluorescents, les imatges
animades i les lletres en relleu.
PRESENTACIÓ
Només es pot presentar una obra per participant.
Els punts han de tenir un format de 20x7 cm presentat en suport rígid. En el cas de treballs
realitzats amb ordinador, aquest, han d’anar acompanyats d’un suport informàtic on estigui
la imatge amb una resolució de 300 ppp mínim. Han de ser treballs inèdits.
S’han de presentar en un sobre tancat, a l’exterior del qual constarà el pseudònim.
Dins d’aquest sobre ha d’haver una plica tancada amb el nom i cognoms del participant, l’edat,
l’adreça, el telèfon i la categoria en què participa.
TERMINI
El termini de presentació dels punts finalitza el 8 d’abril a les 20 h . Es poden lliurar als següents
centres: Casal de Cultura, Biblioteca i Centre Juvenil Satèl·lit..
JURAT
El jurat estarà format pel tècnic de Cultura, la responsable de la Biblioteca Municipal i el tècnic
de Joventut.
Els criteris de valoració seran els d’originalitat, qualitat de la proposta en relació a les categories
i l’adequació al tema.
OBRA PREMIADA
D’entre els punts guanyadors se seleccionarà el punt que anunciarà el programa de Sant Jordi.
El lliurament de premis tindrà lloc el 21 d’abril de 2011, a les 18.30 h durant la V edició de la
Marató de contes.
Totes les obres no premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
una vegada passats 30 dies des del lliurament dels premis.
EXPOSICIÓ
Amb tots els punts presentats es farà una exposició que es podrà veure de l’11 d’abril al 21
d’abril al Casal de Cultura, del 27 d’abril al 6 de maig al Centre Juvenil Satèl·lit, del 10 de maig
al 20 de maig al Centre Infantil “La Peixera”, del 24 de maig al 3 de juny a la Biblioteca municipal.
DRETS D’AUTOR
Totes les obres premiades seran propietat de l’entitat organitzadora, que en podrà fer l’ús que
consideri oportú. En tot moment es podrà fer menció del nom de l’autor, sense haver de pagar
drets d’autor.
ALTRES:
L’organització resoldrà qualsevol imprevist que pugui haver.
La participació al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
Llocs on es poden presentar els originals:
CASAL DE CULTURA
Tel. 93 572 17 19 - Casalcultura@montornes.cat
De dilluns a divendres de 15 a 21 h
BIBLIOTECA DE MONTORNÈS
Tel. 93 568 65 30 - b.montornes@diba.cat
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h
Dijous de 9.30 a 13 h - Dissabtes de 10 a 13h
CENTRE JUVENIL SATÈL·LIT
Tel. 93 572 39 39 - Cjsatel.lit@montornes.cat
De dilluns a divendres de 15.30h a 20.30 h

