

    




CONCURS DE RODOLINS adreçat a participants de 1r,
2n i 3r de primària. Cal presentar un mínim 5 i un màxim
de 10 rodolins de temàtica lliure. Els treballs poden ser
individuals o col•lectius.
CONCURS DE CONTES adreçat a participants de 4t i 5è
de primària. L’extensió dels textos ha de ser d’ un mínim
de 10 i un màxim de 50 línies (extensió orientativa). Els
treballs poden ser individuals o col•lectius.
CONCURS DE DITES, REFRANYS POPULARS I PARAULES
EN DESÚS adreçat a participants a partir de 18 anys.
Cal escriure un mínim de 5 i un màxim de 10 dites populars o refranys de l’estil ”a la taula i al llit al primer crit”
o bé entre 5 i 10 paraules en desús i el seu significat, tot
plegat amb l’objectiu de fer un arxiu per recuperar la
nostra memòria popular.
CONCURS DE PROSA I POESIA adreçat a participants a
partir de 16 anys. Temàtica lliure. Extensió dels treballs
de prosa màxim 10 pàgines. Extensió dels treballs de
poesia màxim 2 pàgines.

  
 
Adreçat a participants a partir de 6è de primària.
No es demana fer una biografia del personatge,
sinó un text lliure en què es valorarà la part lingüística i gramàtica, disciplines en les que va
destacar Pompeu Fabra, català il.lustre de qui
aquest any se’n celebren els 150 anys del naixeMàxim 100 línies (extensió orientativa).


Premi al millor treball de cada curs o grup d’edat per
cada modalitat o disciplina.

 

 

Es presentarà l’original i dues còpies, a màquina o
ordinador, amb lletra cos 12, a doble espai i per una

sola cara. En cas de presentar els treballs fets a ordinador caldrà adjuntar el CD o portar-ho en un llapis de
memòria. També es poden fer arribar els treballs via
e-mail a casalcultura@torrelavit.cat.

 
El jurat estarà format per professionals del món literari.



LECTURA DE TEXTOS D’AUTOR. Hi pot participar
tothom qui ho vulgui a partir de 1r de primària. Només
cal escollir un text d’entre 5 i 30 línies, no cal que sigui
escrit pels participants, i llegir-lo davant del jurat
(poesia, prosa, fragment d’una cançó....). El jurat
valorarà la tonalitat, l’expressió, la vocalització, la
velocitat i la posada en escena. La lectura en veu alta
davant del jurat es farà el dia i hora què us comunicarem properament.
CONCURS DE TEXTOS REIVINDICATIUS adreçat a
participants a partir de 12 anys. Cal presentar textos
reivindicatius que expressin els ideals de qui els escriu
(ideològics, culturals, diferencials polítics, poètics,
emocionals....) escrits en un llenguatge similar al que
podria ser la lletra d’un rap. La lectura en veu alta
davant del jurat es farà el dia i hora què us comunicarem
properament. Extensió màxima dels treballs, 30 línies.


Premi al millor treball de cada curs o grup d’edat per
cada modalitat o disciplina.

 

 

En el cas dels textos reivindicatius, es presentarà
l’original i dues còpies, a màquina o ordinador, amb
lletra cos 12, a doble espai i per una sola cara. En cas
de presentar els treballs fets a ordinador caldrà
adjuntar el CD o portar-ho en un llapis de memòria.
També es poden fer arribar els treballs via e-mail a
casalcultura@torrelavit.cat.

 
El jurat estarà format per professionals del món literari.



DIBUIX. TEMA 2018: LES QUATRE ESTACIONS (escollir
entre hivern, primavera, estiu, tardor) realitzat amb
tècnica lliure en un full DIN A3, que podeu passar a
recollir pel Casal de Cultura. Adreçat a participants
de P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è i categoria a partir de
12 anys.
EL MÓN DEL CÒMIC I ELS SEUS PERSONATGES realitzat amb tècnica lliure en un full DIN A3, que podeu
passar a recollir pel Casal de Cultura. En cas de
presentar els treballs fets a ordinador caldrà adjuntar el CD o portar-ho en un llapis de memòria. També
es poden fer arribar els treballs via e-mail a
casalcultura@torrelavit.cat. Adreçat a participants
a partir de 12 anys.


Premi al millor treball de cada curs o grup d’edat per
cada modalitat o disciplina

 
El jurat estarà format per professionals dedicats a
les Belles Arts.


Aquest any us proposem participar en el disseny del
logotip de la Biblioteca Municipal de Torrelavit. El
disseny és totalment lliure, realitzat en qualsevol
tècnica, mida i format. Adreçat a participants a partir
de 12 anys. En cas de presentar els treballs fets a
ordinador també caldrà adjuntar el CD o portar-ho en
un llapis de memòria. També es poden fer arribar els
treballs via e-mail a casalcultura@torrelavit.cat.


S’entregarà un únic premi per al disseny guanyador,
que s’editarà com a distintiu de la biblioteca.

 
El jurat estarà format per professionals dedicats al
disseny.

CONCURS DE CURTMETRATGES,
VIDEOS i VIDEOCLIPS
Es tracta d’elaborar un muntatge audiovisual, amb el
mòbil o qualsevol altre mitjà, sobre algun d’aquests
temes: música, moda, esports, cultura, publicitat...
La durada mínima ha de ser de 30 segons i la màxima
de 3 minuts.
Les imatges s’han entregar en un llapis de memòria o
bé en un DVD. També es poden fer arribar els treballs
via e-mail a casalcultura@torrelavit.cat. Adreçat a
participants a partir de 12 anys.

2. PREMIS
S’entregarà un únic premi al muntatge guanyador.

3. JURAT
El jurat estarà format per professionals del món
audiovisual.

BASES COMUNES
1. CARACTERÍSTIQUES
1.1 Concursos oberts a tothom.
1.2 Es poden presentar un màxim de tres obres per
cada disciplina
1.3 Les obres aspirants al premi hauran de ser
originals i inèdites, és a dir que no hagin estat presentades en cap altre certamen o concurs.
1.4 Qui no disposi d’ordinador per la realització dels
treballs es pot adreçar al Casal de Cultura i fer servir
els ordinadors que hi ha a la biblioteca per a ús
públic, així com també demanar assessorament pel
que fa a les característiques de presentació.

3. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
3.1 Els treballs s’hauran de presentar al Casal de Cultura de Torrelavit, de dilluns a divendres de les 16 a les 20
hores.
3.2 La data límit per a la presentació de les obres serà
el dia 3 d’ abril de 2018 a les 20 hores.

4. VEREDICTE
4.1 El veredicte es farà públic el diumenge dia 22
d’abril de 2018 a les 18 hores.
L’entrega de premis tindrà lloc a la sala d’actes del
Casal de Cultura de Torrelavit.
4.2 Preguem l’assistència a tots els participants.
4.3 Les obres guanyadores quedaran en propietat de
l’Ajuntament de Torrelavit. Les obres no premiades es
podran recollir entre el 21 i el 25 de maig de 2018 al
Casal, de dilluns a divendres de 16 a 20 hores. Passat
aquest període l’Ajuntament no es fa responsable de
les obres.
4.4 L’Ajuntament es reserva el dret de publicació de les
obres guanyadores.
4.5 El jurat podrà considerar desert qualsevol premi si
no hi ha un mínim de treballs per disciplina per poder
valorar amb criteri o considera que els treballs presentats no reuneixen un nivell suficient d’acord amb el
que es demana.
4.6 El veredicte del jurat serà inapel·lable.
4.7 El fet de concursar implica la total acceptació
d’aquestes bases.

BASES
XXIII CONCURS DE
PRIMAVERA

2. PLIQUES
Els treballs no aniran signats i hauran de portar al
darrera el lema amb el qual es distingirà l’autor/a.
S’hi adjuntarà un sobre tancat on s’indicarà “XXIII
Concurs de Primavera 2018”, el lema, la disciplina i la
categoria en què es participa.
(*) Informació no contractual
Dins el sobre s’hi haurà d’incloure
una targeta amb el
basada en l' any 2015
nom, cognoms, edat, adreça i telèfon de l’autor/a.
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