
BASES DELS PREMIS PUNT DE LLIBRE DE “SANT JORDI” 
2012 
 

 
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, dia 23 d’abril de 2012, es convoca una 
nova edició del concurs Punt de Llibre, amb la intenció que el punt guanyador 
anunciï el programa de la diada literària. 
 

Inscripció: 
 

Hi poden participar totes aquelles persones que ho desitgin i que s’avinguin a 
l’exigència d’aquestes bases. I hauran de presentar una fotocòpia del DNI en el 
moment de la seva inscripció al concurs. En el cas dels menors que no disposin 
de DNI, presentaran el del seu tutor/a legal. 
 
El termini de presentació dels punts finalitza el 23 de març de 2012 a les  20.30 
hores . Es poden lliurar a qualsevol dels centres organitzadors, són: 
 
Casal de Cultura      
Av. Mogent, 2 
Tel. 93 572 17 19 
casalcultura@montornes.cat 
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 hores 
 
Biblioteca de Montornès 
C/ Can Parera, 34 
Tel. 93 568 65 30 
b.montornes@diba.cat 
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 hores 
Dijous de 9.30 a 13 hores 
Dissabtes de 10 a 13 hores 
 
Centre Juvenil Satèl.lit 
C/ Llibertat, 10 
Tel. 93 572 39 39  
Cjsatel·lit@montornes.cat 
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 hores 

 
Característiques de les obres: 
 
Només es pot presentar una obra per participant. I han de reunir els següents 
requisits: 

 
Els treballs han de ser inèdits. 
 
Temàtica:  Personatges dels contes dels germans Grimm amb un drac. 
Relacionada amb el projecte Els Grimm busquen drac , que es porta a la 
Biblioteca de Montornès amb motiu del bicentenari de la publicació dels contes 
dels germans Grimm. 
Tècnica:  S’accepta qualsevol tècnica, excepte l’ús dels retoladors fluorescents, 
les imatges animades i les lletres en relleu. 



Format:  Els punts han de tenir un format de 20x7 cm presentat en suport rígid. 
En el cas de treballs realitzats amb ordinador, aquests han d’anar acompanyats 
d’un suport informàtic on estigui la imatge amb una resolució de 300 ppp 
mínim. 
Presentació : S’han de presentar en un sobre tancat a l’exterior del qual 
constarà el pseudònim. I dins d’aquest sobre hi 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. 
 
Premis: 
 
  
Quatre categories:  
 

Premis: 

 
De 4 a 7 anys 

 
Val de compra en material educatiu, import de 60€ 
 

 
De 8 a 11 anys 
 

 
Val de compra en material educatiu, import de 80€ 

 
De 12 a 16 anys 
 

 
Val de compra en material educatiu, import de 120€ 

 
Majors de 16 anys 
 
 

 
Val de compra en material educatiu per import de 240€ 

 
Lliurament de premis: 
 
El lliurament dels premis als guanyadors dels Punt de Llibre es farà a la Plaça 
Pau Picasso, el dia 23 d’abril a les 18.30 hores. Els diplomes dels premis 
s’hauran de recollir personalment o delegant en algun familiar o conegut. 
 
La decisió dels punts guanyadors serà a càrrec del jurat que estarà format pel 
tècnic d’infància i joventut, la responsable de la Biblioteca Municipal i un/a 
artista local. 
 
Els criteris de valoració seran els d’originalitat, qualitat de la proposta en relació 
a les categories i l’adequació al tema. 
 
D’entre els punts guanyadors se seleccionarà el punt que anunciarà el 
programa de Sant Jordi 2012. 
 
Totes les obres 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. 
 
 
 



Exposició de les obres:    
 
Amb tots els punts presentats es farà una exposició que es podrà veure del 24 
d’abril al 4 de maig a la Biblioteca, del 7 al 11 de maig a la sala d’exposicions 
Riu Mogent del Casal de Cultura , del 14 al 18 de maig al Centre Juvenil 
Satèl.lit. 
 
 
 
 
 
 
 
 


