
                                                                                                                

1r Concurs de Lectura en veu alta - Rosselló 2021 
Bases del certamen 

 

La Biblioteca Municipal de Rosselló amb el suport de l’Ajuntament de Rosselló, organitza el 1r Concurs de                 
Lectura en veu alta, en motiu del Dia Mundial de Lectura en Veu Alta. El certamen és obert a totes les persones                      
empadronades i residents al municipi. 
 
1) Participació per categories: 
S’estableixen tres categories, segons l’edat de les persones participants: 

-Categoria Minions: de 0 a 8 anys. 
-Categoria Sorros: de 9 a 14 anys. 
-Categoria Sèniors: majors de 15 anys. 

 
2) Característiques: 
Es presentarà la gravació de la lectura en veu alta en mp4. El tema i el gènere literari és lliure. S’admeten 
lectures clares amb so de qualitat, en qualsevol idioma, i sense límit d’extensió. En el moment de fer la 
gravació, tingueu present que els vídeos es faran públics a Facebook. 
 
3) Presentació:  
Amb la finalitat de garantir l’anonimat de les persones participants, es penjaran els arxius de vídeo a la carpeta 
compartida de Drive 
https://drive.google.com/drive/folders/17ROU41P2wvE7Ai9yFBfNhNg9W-nOtyvl?usp=sharing  
El nom de l’arxiu de vídeo ha de ser el pseudònim.  
D’altra banda, s’haurà d’enviar un correu electrònic amb l’assumpte ‘Concurs de Lectura en veu alta’ a 
biblioteca@rossello.cat amb el pseudònim, nom, cognoms i telèfon de contacte de la persona participant, per 
establir contacte amb la guanyadora. 
 
4) Termini:  
El termini de presentació de les candidatures s’iniciarà en el moment de la publicació de les bases, fins dimarts, 
2 de febrer a les 00h de la nit. 
Tots els vídeos es penjaran dimecres, 3 de febrer durant el matí, a la xarxa social Facebook de la Biblioteca 
Municipal de Rosselló amb les etiquetes #concurslectura2021 #lecturaenveualta #RossellóLlegeix  
 
5) Jurat i veredicte:  
El jurat és popular. Guanyarà el vídeo que obtingui més ‘m’agrada’ divendres, 5 de febrer a les 12h del migdia. 
El veredicte es farà públic via xarxes socials de la Biblioteca Municipal de Rosselló i l’Ajuntament de Rosselló. 
Es declararà desert el certamen o alguna de les seves categories en cas d’absència de participació.  
 
6) Premis: 
La primera persona classificada de cada categoria empadronada al municipi rebrà un únic xec de 20€ 
bescanviable en un establiment comercial de Rosselló.  
 
7) Organització: 
La Biblioteca Municipal de Rosselló i l’Ajuntament de Rosselló es reserven el dret a modificar qualsevol article 
de les bases. Els canvis es faran públics via xarxes socials. 
La participació en aquest certamen implica el coneixement i l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 
 

Rosselló, 22 de gener de 2021 
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