I CONCURS

DE

FOTO POEMES
SANT HILARI 2019

La regidoria de Cultura, en el marc de la festivitat de Sant
Hilari, Patró del municipi, convoca la primera edició del
Concurs de foto poemes, amb l'objectiu d'explicar, transmetre
i emocionar a través de la combinació de la fotograﬁa i la
poesia.
BASES
El concurs consisteix en presentar una fotograﬁa
acompanyada o inspirada en un text poètic.
1) COM HA DE SER LA IMATGE I EL TEXT?
Tant la fotograﬁa com el text han de ser originals de l'autor
que les presenti.
La fotograﬁa pot ser en blanc i negre o en color i també es
podrà retocar
L'extensió del poema podrà ser d'un únic vers ﬁns a com a
màxim de vuit versos
2) QUI HI POT PARTICIPAR?
Podran participar al concurs totes les persones majors de 16
anys
3) QUIN ÉS EL TEMA?
El tema del concurs és lliure. Es valorarà la relació entre la
imatge i el text i el fet que ambdues s'enriqueixin i es
complementin mútuament, formant una única realitat
narrativa.
4) ON, COM I QUAN S'HAN DE PRESENTAR LES OBRES?
Les obres es podran presentar des del 15 de desembre al 7 de
gener de 2019. Les propostes es poden fer arribar per correu
electrònic a cultura@vilanovadelcami.cat; amb l'assumpte “I
Concurs Foto Poemes St. Hilari 2018”
El foto poema s'ha d'adjuntar a aquest correu en format PDF,
JPG o PNG tot indicant el títol de l'obra.
En el mateix missatge, però en un document WORD a part, es
faran constar les següents dades: Títol del foto poema, nom i
cognoms de l'autor, adreça, telèfon i correu electrònic.
Cada autor podrà participar amb un màxim de dos Foto
Poemes
5) JURAT I VEREDICTE
El Jurat estarà format per tècnics de Cultura, Comunicació, i
altres professionals liberals relacionats amb la imatge i la
literatura.
El Jurat triarà tres obres guanyadores, les quals seran
premiades amb una càmera de fotos compacta, per al primer
premi; una tauleta per al segon premi; i un MP4 per al tercer
premi.
6) COM ES COMUNICARÀ EL GUANYADOR?
El foto poema guanyador es donarà a conèixer l'11 de gener
de 2019 en el marc d'un acte de lliurament de premis que
tindrà lloc a Can Papasseit a les 19.00 h.
També se'n farà difusió a través dels mitjans locals: Ràdio
Nova i www.vilanovainformacio.cat i les seves xarxes socials.
7) ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Els participants accepten incondicionalment i íntegrament
les seves bases, així com el criteri del jurat per a la resolució
de qualsevol qüestió derivada de la interpretació i execució
de les presents bases.
8) CESSIÓ DELS DRETS D'AUTOR I PROTECCIÓ DE DADES
La participació en el concurs suposa la cessió per part dels
participants i guanyadors a favor de l'Ajuntament de
Vilanova del Camí dels drets de reproducció, distribució,
comunicació pública i transformació sobre les obres que
podran aparèixer en els diversos canals de comunicació,
sempre citant la procedència i l'autor/a.
La participació en aquest concurs suposa, així mateix, el
consentiment dels participants per a què el seu nom i imatge
puguin ser emprats en els mitjans que l'Ajuntament
consideri oportú per a difondre el treball guanyador.
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Divendres 28 de desembre
Arribada patge Makalí
Hora: A partir de les 19:00 h
Lloc: A Can Papasseit, en el marc del Saló de la Infància
Dimarts 1 de gener
Entrega de la carta als Reis
Hora: d'11:00 a 15:00 h
Lloc: Can Papasseit
Preu: 1 € per infant
2, 3 i 4 de gener
Recollida de paquets
Hora: De 20:00 a 22:00 h
Lloc: Can Papasseit
Preu: Paquet petit 5 €, mitja 7 € i gran 10 €
Dissabte 5 de gener
Arribada SSMM – Recepció Oﬁcial
Aquest any amb una comissió d'infants lectors, cantants
(dirigits per Sheila Grados) i d'ofrenes
Hora: A partir de les 18:30 h
Lloc: Plaça del Mercat
Recorregut de la Cavalcada: St. Lluís, Lleida, Verge de
Montserrat, Sta. Llúcia, Plaça del Mercat (recepció
oﬁcial), Major, Plaça Major, Plaça dels Miquelets, Font,
Migdia, Quadres, Major, Rafael Casanovas, Anselm Clavé i
Passeig de la Indústria.
Organitza: Agrupació Cultural i Recreativa
amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova del
Camí

Lloc: Passeig de la
Indústria
Preu: 2,5 € per viatge
El dia 7 de gener, per
celebrar el Dia del Nen,
les atraccions
costaran 1 €
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