CONCURS “QUEDA’T A CASA I DEIXA ANAR LA IMAGINACIÓ”
AJUNTAMENT D’ALCANAR
Estem vivint un període excepcional de reclusió i confinament a les cases de tot Catalunya a
causa de la decisió presa pel Govern de Catalunya de tancar tots els centres escolars de
Catalunya com a mesura de contenció per fer front al coronavirus i l’estat d’alarma declarat
pel Govern Espanyol el dia 13 de març.
En aquest context, l’Ajuntament d’Alcanar vol aportar la seua mirada des del lleure amb
l’organització del concurs “QUEDA’T A CASA I DEIXA ANAR LA IMAGINACIÓ”, destinat al públic
familiar i, sobretot, als xiquets i xiquetes d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja.
El consistori considera que és important promoure activitats divertides i imaginatives, que
estimulen la creativitat i, sobretot, que ajuden a passar una bona estona. Creiem que és
important que ajudem als infants a comprendre que les mesures que s’han pres són
excepcionals i posen en joc els valors de la solidaritat i la responsabilitat col·lectiva. Tenim un
gran repte: aturar entre totes i totes l’expansió del coronavirus.
El concurs compta amb tres modalitats: vídeo, dibuix i ràdio, que s'expliquen a continuació.

BASES MODALITAT VÍDEO
. La temàtica del vídeo serà “Queda’t a casa i deixa anar la imaginació”.
. Els participants hauran de tenir com a màxim 16 anys.
. Els vídeos amb coreografies es podran presentar de forma individual o col·lectiva i hi podran
aparèixer la resta de membres del nucli familiar.
. La durada dels vídeos no podrà excedir els 3 minuts.
. No està limitat el nombre de vídeos per concursant.
. Els vídeos estaran identificats amb el nom del concursant o del grup de concursants, edat,
adreça i telèfon de contacte. També haurà de constar l’autorització dels pares (document
adjunt). Aquestes dades s’utilitzaran a l’únic efecte de localitzar els guanyadors. Acabat el
concurs, les dades seran destruïdes.
. Els vídeos es faran arribar a la Biblioteca Trinitari Fabregat btf@alcanar.cat o a
btfalcanar@gmail.com. La Biblioteca els publicarà diàriament a través de les seues xarxes
socials.
. Si es prefereix, els vídeos també es poden penjar directament a les xarxes socials de
Facebook/ Twitter amb l'etiqueta #QuedatacasaCONCURSAlcanar , citant els compte de la
Biblioteca Trinitari Fabregat (Facebook: Biblioteca Trinitari Fabregat i Twitter: @BtfAlcanar).
D'aquesta manera no cal enviar els treballs per correu electrònic.

. Els vídeos es podran publicar a través de les xarxes socials de l’Ajuntament.
. Es valorarà l’originalitat, el vestuari, la cançó (que no perpetue prejudicis sexistes, de gènere,
racials, etc.) i el fet que també hi surten els pares
. El jurat que determinarà els guanyadors estarà format pels mestres de l’Escola de Música.
. Els vídeos es poden enviar a partir del 18 de març i la data màxima de recepció de vídeos és
el 5 d'abril de 2020 (aquesta data límit es pot ampliar si les circumstàncies ho requereixen).
. La persona guanyadora i els dos finalistes rebran un trofeu i un obsequi.
. El lliurament de premis se celebrarà a la Biblioteca Trinitari Fabregat d'Alcanar en una festa
oberta a tothom, amb inflables al Verger de la Mestra Gual, i en la qual es convidarà a totes les
persones participants. A la festa es farà l'entrega dels trofeus i els obsequis sorpresa. També
es projectaran els vídeos guanyadors, s'exposaran els dibuixos i es farà una lectura dels textos
guanyadors. La data de l'acte es donarà a conèixer quan acabe el període de confinament.
BASES MODALITAT DIBUIX
. El dibuix tindrà com a temàtica “Queda’t a casa i deixa anar la imaginació”.
. Els participants hauran de tenir com a màxim 16 anys.
. No s’estableix límit en el nombre de dibuixos per participant.
. Els dibuixos estaran identificats amb el nom del participant, edat, adreça i telèfon de
contacte. També haurà de constar l’autorització del pare o de la mare (document adjunt).
Aquestes dades s’utilitzaran a l’únic efecte de localitzar els guanyadors. Acabat el concurs, les
dades seran destruïdes.
. Els dibuixos es faran arribar a la Biblioteca Trinitari Fabregat btf@alcanar.cat o a
btfalcanar@gmail.com. La Biblioteca els publicarà diàriament a través de les seues xarxes
socials.
. Si es prefereix, els dibuixos també es poden penjar directament a les xarxes socials de
Facebook/ Twitter amb l'etiqueta #QuedatacasaCONCURSAlcanar, citant els compte de la
Biblioteca Trinitari Fabregat (Facebook: Biblioteca Trinitari Fabregat i Twitter: @BtfAlcanar).
D'aquesta manera no cal enviar els treballs per correu electrònic.
. Els dibuixos es podran publicar a través de les xarxes socials de l’Ajuntament.
. El jurat que determinarà els guanyadors estarà format per les professores de l’Escola
Municipal d’Art d’Alcanar.
. Els dibuixos es poden enviar a partir del 18 de març i la data màxima de recepció és el 5
d'abril de 2020 (aquesta data límit es pot ampliar si les circumstàncies ho requereixen).
. La persona guanyadora i els dos finalistes rebran un trofeu i un obsequi.
. El lliurament de premis se celebrarà a la Biblioteca Trinitari Fabregat d'Alcanar en una festa
oberta a tothom, amb inflables al Verger de la Mestra Gual, i en la qual es convidarà a totes les
persones participants. A la festa es farà l'entrega dels trofeus i els obsequis sorpresa. També
es projectaran els vídeos guanyadors, s'exposaran els dibuixos i es farà una lectura dels textos
guanyadors. La data de l'acte es donarà a conèixer quan acabe el període de confinament.

BASES MODALITAT HISTÒRIA NARRADA A ALCANAR RÀDIO
. Els textos tindran com a temàtica “Queda’t a casa i deixa anar la imaginació” i estaran escrits
en català.
. Els textos literaris es presentaran en forma de conte, relat breu o poesia.
. L'obra podrà ser presentada en format d’àudio o escrit. En tots dos casos no podran superar
els 4000 caràcters amb espais inclosos o les paraules corresponents si es tracta d’un àudio.
. Els participants hauran de tenir com a màxim 16 anys.
. No s’estableix límit en el nombre de textos literaris per participant.
. Les narracions, poesies i àudios estaran identificats amb el nom de la persona participant,
edat, adreça i telèfon de contacte. També haurà de constar l’autorització familiar (document
adjunt). Aquestes dades s’utilitzaran a l’únic efecte de localitzar els guanyadors. Acabat el
concurs, les dades seran destruïdes.
. Els àudios, narracions i poesies es faran arribar al correu alcanarradio@alcanar.cat.
. Si es prefereix, també es poden penjar directament a les xarxes socials de Facebook/ Twitter
amb l'etiqueta #QuedatacasaCONCURSAlcanar, citant els compte de la Biblioteca Trinitari
Fabregat (Facebook: Biblioteca Trinitari Fabregat i Twitter: @BtfAlcanar). D'aquesta manera no
cal enviar els treballs per correu electrònic.
. A través d’un programa especial d’Alcanar Ràdio es divulgaran els textos i es difondran els
àudios. El personal de l’emissora municipal serà qui determinarà la franja horària dedicada a
aquesta secció, en funció dels seus criteris de programació.
. El jurat que determinarà els guanyadors estarà format pel personal de la Biblioteca Trinitari
Fabregat.
. Els àudios/textos per a la ràdio es poden enviar a partir del 18 de març i la data màxima de
recepció és el 5 d'abril de 2020 (aquesta data límit es pot ampliar si les circumstàncies ho
requereixen).
. La persona guanyadora i els dos finalistes rebran un trofeu i un obsequi.
. El lliurament de premis se celebrarà a la Biblioteca Trinitari Fabregat d'Alcanar en una festa
oberta a tothom, amb inflables al Verger de la Mestra Gual, i en la qual es convidarà a totes les
persones participants. A la festa es farà l'entrega dels trofeus i els obsequis sorpresa. També
es projectaran els vídeos guanyadors, s'exposaran els dibuixos i es farà una lectura dels textos
guanyadors. La data de l'acte es donarà a conèixer quan acabe el període de confinament.

