
CONCURS D'ESCRIPTURA DE

LLEGENDES
FESTIVALDÒRIAFESTIVALDÒRIA

2a 2a EDICIÓEDICIÓ

LÍMIT D'ENTREGA:  20 DE SETEMBRE DE 2022 
A LES 0:00



1. PARTICIPACIÓ
Categoria A: Fins a 16 anys.

Categoria B: A partir de 16 anys.
 

2. TEMÀTICA
La història s’ha de desenvolupar dins dels gènere de llegendes. Tanmateix, la
temàtica és lliure i pot parlar de qualsevol tema sempre que es faci de forma

respectuosa. 
El relat ha d’incloure algun dels següents elements:

 
            El Riu Manol                           Palol Sabaldòria                                Vilafant

 
3. FORMAT

Màxim 5 pàgines
Escrit en tipografia Calibri, cos 11

Amb interlineat de 1,5
Català o Castellà

 
 

BASES DEL CONCURS



El document amb el text s’ha d’entregar en format PDF a:
 solucionsesceniques@gmail.com i espaijovevilafant@gmail.com, 

sense firmar o amb un pseudònim i fent-hi constar el títol de l’obra.
També s’ha de fer arribar un altre document en format PDF a

espaijovevilafant@gmail.com on hi constarà:
 

- Nom i Cognoms de l'autor/a                      - DNI                                  - Telèfon
- Correu electrònic                                        - El títol de l’obra            - La categoria

 
5. JURAT:

El jurat està integrat pels organitzadors del FESTIVALDÒRIA i d’altres personalitats de
l’àmbit cultural vilafantenc.

 
 

4. TERMINI I LLOC D’ENTREGA
 

Les obres es poden presentar fins el dia 20 de setembre de 2022 a les 0:00.
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7. PREMIS:
Categoria A: Publicació de la llegenda a la revista Veïns de Vilafant
Categoria B: Publicació de la llegenda a la revista Veïns de Vilafant

 
D’entre totes les propostes acceptades, indiferentment de la categoria, el 1r premi
serà: la dramatització i representació del text en la 3a edició del FESTIVALDÒRIA.

 
El jurat es reserva la possibilitat de declarar el premi desert si les obres presentades no

tenen les necessitats tècniques requerides.
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6. RESOLUCIÓ:
L'obra guanyadora es farà pública el dia del FESTIVALDÒRIA a la cerimònia de cloenda.



8. PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
s’informa als participants d’aquest concurs que les seves dades seran incloses en un fitxer
automatitzat titularitat de l’Ajuntament, amb la finalitat de realitzar la gestió d’aquest acte

sociocultural, com també per a la tramesa d’informació d’altres actes i activitats
socioculturals que organitzi o recolzi l’Ajuntament de Vilafant i puguin ser del vostre

interès. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant una

instància presentada en el Registre de l’Ajuntament de Vilafant.
 

9. DRETS INTEL·LECTUALS
Totes les obres que es presentin són propietat de la persona creadora, la qual accepta i

dóna permís per publicar la seva obra a la revista VEÏNS de Vilafant. 
Les obres premiades originals passen a ser propietat de l’Ajuntament de Vilafant 

en exclusivitat.
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