
 
 

 
 
 
 

 
 
Amb motiu del nostre 17è aniversari i la Diada de Sant Jordi, Biblio.laroca 
us proposa participar en el nostre Concurs de Punts de Llibre.  

 

BASES DEL CONCURS 
 
 

1. Participants     
§ Hi pot participar tothom. 

 
2. Categories 

§ 1a) Fins a 8 anys. 
§ 2a) De 9 a 16 anys. 
§ 3a) A partir de 17 anys. 

 
3. Tema 

§ Lliure. 
 
 

4. Característiques dels punts de llibre 

§ El format que s’ha de presentar serà de 5 X 21 cm, sobre paper, 
il·lustrat amb qualsevol tècnica per una sola cara i sense límit de 
colors.  

 
 

5. Presentació i exposició  
 
Degut a la situació excepcional que estem vivint, enguany "Les obres 
participants seran publicades al compte de Pinterest de la Biblioteca de la 
la Roca del Vallès (https://www.pinterest.es/bibliolaroca/) per exposar-se 
públicament. Podeu consultar les condicions de publicació de Pinterest en 
l'apartat de condicions del servei (https://policy.pinterest.com/es/terms-of-
service). En cas de no voler que el disseny presentat al certamen aparegui 
íntegrament publicat a la xarxa social, el/la participant ho pot indicar i 
adjuntar una versió de l'obra amb la que participa que tingui una marca 
d'aigua, per a poder-se publicar." 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

§ Cada participant podrà presentar un màxim de dos punts de llibre. 
 

§ Els originals s’hauran de lliurar en format JPG (foto amb el mòbil) 
via mail al correu de la biblioteca:  

 
bibroca@gmail.com 

 
Al missatge hi haureu de fer constar el nom, l’edat, l’adreça i el 
telèfon del participant.  

 

§ Els punts de llibre es lliuraran via mail fins al 10 d’abril. 
 

§ S’exposaran del 17 d’abril al 8 de maig. 
 

 
6. Jurat 
Estarà format per la Regidora de Cultura, la Regidora de Joventut i pel 
personal de la Biblioteca de la Roca del Vallès. 
 
 
 

 
7. Premis 

§ En agraïment a la contribució tots els participants tindran un premi 
de la biblioteca i en repartirem molts més. (ANIMEU-VOS A 
PARTICIPAR!) 
 

§ El guanyador o guanyadora de cada categoria rebrà un premi 
consistent en un val de 75€ a bescanviar per productes de la 
llibreria La Gralla.  

 
§ Els punts guanyadors s’editaran com a punts de llibre de la 

Biblioteca, d’enguany. 
 

§ El veredicte es donarà a conèixer el divendres 23 d’abril a les 
12 hores. 


