
                                                                                                                

2n Concurs de Dibuix de Punts de Llibre - Sant Jordi 2021 
Bases del certamen 

 

La Biblioteca Municipal de Rosselló, amb el suport de l’Ajuntament de Rosselló, convoca el 2n Concurs de Dibuix de Punts                    
de Llibre - Sant Jordi 2021. El certamen és obert a tothom. 
 
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: 
Tema: Sant Jordi de Rosselló. 
Tècnica: lliure. 
Format: punt de llibre vertical de 21cm d’alçada per 6cm d’amplada. En cas de presentar una obra que no respecti 
aquestes proporcions, es retallarà el dibuix guanyador per a la impressió de punts de llibre. 
S’admetrà un únic dibuix per persona. 
 
3) Presentació:  
Amb la finalitat de garantir l’anonimat de les persones participants, s’enviaran els dibuixos en format digital via correu 
electrònic a biblioteca@rossello.cat, amb l’assumpte ‘Concurs de Dibuix de Punts de Llibre - Sant Jordi 2021’ amb un títol, 
edat, pseudònim, nom, cognoms i telèfon de contacte. 
Totes les obres presentades s’exhibiran a les xarxes socials de la Biblioteca Municipal de Rosselló i de l’Ajuntament de 
Rosselló. 
 
4) Termini:  
El termini de presentació de les candidatures s’iniciarà en el moment de la publicació de les bases, fins dilluns, 19 d’abril a 
les 00h de la nit. 
 
5) Jurat:  
El jurat estarà format per membres de la Junta Directiva de l’AMPA La Rosella. 
Es declararà desert el certamen o alguna de les seves categories en cas d’absència de participació.  
 
7) Veredicte: 
El veredicte es farà públic el divendres, 23 d’abril de 2021, via xarxes socials de la Biblioteca Municipal de Rosselló i de 
l’Ajuntament de Rosselló. 
 
6) Premis: 
La primera persona classificada de la categoria Minions rebrà un únic xec de 20€ bescanviable en un establiment 
comercial de Rosselló. 
La primera persona classificada de la categoria Sorros rebrà un únic xec de 30€ bescanviable en un establiment comercial 
de Rosselló. 
La primera persona classificada de la categoria Sèniors rebrà un únic xec de 40€ bescanviable en un establiment comercial 
de Rosselló.  
A més, es farà una edició extraordinària i limitada de punts de llibre de la Biblioteca Municipal de Rosselló amb l’obra 
guanyadora de la categoria Sèniors. 
 
7) Organització: 
La Biblioteca Municipal de Rosselló i l’Ajuntament de Rosselló es reserven el dret de domini de les obres presentades. 
Qualsevol imprevist serà resolt pel jurat i l’organització. 
El veredicte del jurat és inapel·lable. 
Els premis poden ser declarats deserts. 
La participació en aquest certamen implica el coneixement i l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 
La Biblioteca Municipal de Rosselló i l’Ajuntament de Rosselló es reserven el dret a modificar qualsevol article de les 
bases. En aquest cas, els canvis es faran públics via xarxes socials. 
 
 
Glòria Baldomà 
Directora de la Biblioteca Municipal de Rosselló                Rosselló, 16 de febrer de 2021 
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