diada
de
sant
jordi

23|04|2013
Parades de llibres i
roses
a la Plaça del Mercat, amb la
participació de les llibreries “La
Pau” i “Huguet”, i de diverses
entitats vilanovines, (en cas de
pluja a Can Papasseit).

Teatre familiar, “El país
del pa amb tomàquet”
de la Cia.“Princep Totilau”
Lloc: a la Plaça del Mercat
Hora: A les 10 h

Concurs de dibuixos de
St. Jordi
Hora: De 17 a 20 h
Podran participar-hi tots els nens i
nenes fins a 16 anys. Només
s'acceptarà un dibuix per persona i
en DIN A4, es podrà realitzar amb
el material que se'ls proporcionarà.
Al revers del dibuix han de
constar-hi les dades personals:
nom i cognoms, adreça, telèfon,
escola, ludoteca o esplai.
Hi haurà tres premis per categoria:
fins a 5 anys (tema lliure)
de 6 a 8 anys (tema “Sant Jordi i
la diversitat”)
de 9 a 12 anys (tema “Sant Jordi
i la diversitat”)
de 12 a 16 anys (tema “Sant
Jordi i la diversitat”)

Ballada de sardanes
A càrrec de l'Associació de
Sardanistes de Vilanova del Camí
Hora: De 17 a 18 h

Balls tradicionals
Amb la secció infantil de l'Esbart
Dansaire. Els més petits de
l'Esbart Dansaire de Vilanova del
Camí, conduïts per la Núria
Trullols, interpretaran diversos
balls tradicionals i ens mostraran
que les tradicions i les danses
catalanes estan presents al nostre
poble
Hora: A les 17:30 h

Melindros i xocolata per
a tots els nens i nenes.
Patrocinat per Cal Rubio i REPHER
Hora: A les 18 h

El racó de la lectura
Un espai de lectura de contes
breus en veu alta.
La Diada de Sant Jordi és un dia
per gaudir de la lectura, per
aquest motiu, diversos lectors i
lectores, llegiran 8 o 10 contes per
tothom qui en vulgui gaudir.
Hora: 18:30 h
Organitza: Servei de Cultura i
Servei de Comunicació

Els dibuixos s'han de fer i lliurar, a
la mateixa parada del mercat. El
límit d'entrega serà el mateix dia
23 d'abril a les 19:30 h. A les 20 h
es farà l'entrega de premis. Acte
patrocinat per ABACUS.

Ràdio Nova també
serà present a la diada
de Sant Jordi
Ràdio Nova sortirà al carrer el dia
de Sant Jordi. Entrevistes,
recomanacions literàries, música...
Visita la nostra parada i participa
de la programació cultural i
festiva que estem preparant!

Concurs de 'piulades' a
Ràdio Nova per Sant
Jordi
Ràdio Nova, l'emissora municipal
de Vilanova del Camí, convoca el
primer concurs de microrelats via
Twitter amb motiu de Sant Jordi.
Es tracta d'un concurs de
narracions breus en format
'piulada'. Els relats hauran de tenir
com a màxim 140 caràcters,
inclosa l'etiqueta final (hashtag)
#onaradionova i hauran
d'incloure la paraula “ona” en
algun moment del relat.

Bases del concurs
1- Participants. Hi pot participar
tothom que ho desitgi, seguint
l'etiqueta #onaradionova
2- Condicions de participació. Les
piulades, escrites en català o castellà,
han de tenir una extensió màxima de
140 caràcters, inclosa l'etiqueta
#onaradionova. També hauran
d'incorporar en algun moment de la
narració la paraula “ona”. Cada
participant podrà presentar fins a un
màxim de 3 microrelats.
3- Dates Els microrelats hauran de
publicar-se amb l'etiqueta (hashtag)
#onaradionova entre els dies 25 de
març i 18 d'abril.
4- Premis. - Hi haurà tres premis, en
forma de lots de llibres.
Amb el patrocini de: Llibreria Huguet,
Llibreria La Pau i Llibreria Llegim?
5- Jurat. - El jurat estarà format per
persones relacionades amb el món de
la cultura i les noves tecnologies. A
criteri del jurat, els premis podran ser
declarats deserts.
6- Veredicte i lliurament de premis.
El veredicte es farà públic el dimarts
23 d'abril, a les 19.30 h, a la plaça del
Mercat i els premis es lliuraran en el
mateix acte.
7- Exposició i lectura. Els microrelats
participants es podran llegir via twitter
fent una cerca amb l'etiqueta
#onaradionova. A més, l'organització
té el dret de publicar les piulades en
el termini i format que desitgi.
8 - Altres. Cap concursant podrà
optar a més d'un premi. Qualsevol
imprevist serà resolt de manera
inapel·lable pel jurat o pel personal de
Ràdio Nova. La participació implica
l'acceptació total d'aquestes bases.
Organitzat per: L'emissora municipal
Ràdio Nova amb la col·laboració del
programa Vols llegir? i Infoanoia.cat
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