BASES GENERALS
“CONCURS DE SANT JORDI 2021” dels Castellers de Barcelona

BASES DEL PREMI DE RELAT BREU
-

-

El relat ha de tenir temàtica castellera i l’obra ha de ser inèdita, en llengua catalana i no
publicada enlloc. Ha de tenir una extensió màxima, d'una pàgina de mida DIN A4 (en
queda exclosa la portada). Es presentaran els escrits a ordinador, a doble espai, per una
sola cara. El tipus de lletra ha de ser Arial o Helvètica, de cos 11.
Cada autor/a podrà concursar amb un únic treball.
Els treballs presentats no poden anar signats amb el nom de l’autor/a, han de portar el
Pseudònim.
No seran vàlids els treballs prèviament publicats, llegits en públic o plagiats d’altres
autors.
Castellers de Barcelona és reserva el dret de fer ús de part o tot el text per a accions de
comunicació de la colla així com per a fer difusió de les obres participants.
El jurat podrà declarar desert el concurs, o alguns dels premis, si considera que les obres
presentades no tenen prou qualitat. També podrà concedir accèssits. Qualsevol qüestió
que sorgeixi no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS: 20 d'abril de 2021.

LLIURAMENT DELS TREBALLS: per correu electrònic a activitats@castellersdebarcelona.cat

BASES DEL PREMI DE GARROTINS
-

-

El treball ha de ser la gravació d'un vídeo d'una glossa de tipus “garrotí” de temàtica
castellera, l'obra ha de tenir una durada màxima de 3 minuts i amb una rima necessària
de les estrofes 2a i 4a de la glossa. D'aquí en podreu treure la base (de Marcel Marimon)
per fer els vostres vídeos i aquí trobareu altres bases alternatives de garrotins.
Cada autor/a podrà concursar amb un únic treball.
No seran vàlids els treballs prèviament publicats o plagiats d’altres autors.
Castellers de Barcelona és reserva el dret de fer ús de part o tot el vídeo per a accions de
comunicació de la colla així com per a fer difusió de les obres participants.

-

El jurat podrà declarar desert el concurs, o alguns dels premis, si considera que les obres
presentades no tenen prou qualitat. També podrà concedir accèssits. Qualsevol qüestió
que sorgeixi no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS: 20 d'abril de 2021.

LLIURAMENT DELS TREBALLS: per correu electrònic a activitats@castellersdebarcelona.cat

BASES DEL PREMI DE DIBUIX
-

El Dibuix ha de tenir temàtica castellera i de Sant Jordi i l’obra ha de ser inèdita d'una
pàgina de mida màxima de DIN A3, i en format JPG, PNG o PDF.
Cada autor/a podrà concursar amb un únic treball.
Els treballs presentats no poden anar signats amb el nom de l’autor/a, han de portar el
Pseudònim.
No seran vàlids els treballs prèviament publicats o plagiats d’altres autors.
Castellers de Barcelona és reserva el dret de fer ús de part o tot el dibuix per a accions
de comunicació de la colla així com per a fer difusió de les obres participants.
El jurat podrà declarar desert el concurs, o alguns dels premis, si considera que les obres
presentades no tenen prou qualitat. També podrà concedir accèssits. Qualsevol qüestió
que sorgeixi no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS: 20 d'abril de 2021.
LLIURAMENT DELS TREBALLS: per correu electrònic a activitats@castellersdebarcelona.cat

