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BASES PER PARTICIPAR AL CONCURS DE
“POESIA, DUES VILES”
Enguany, per fer la celebració del Dia Mundial de la Poesia s’ha organitzat un concurs de
poesia al Instagram, conjuntament amb les biblioteques La Muntala, Can Milans i la Fundació
Palau i la col·laboració, en la cloenda, de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt.

Participants:
-

El concurs és obert a tots els públics.

Tema:
-

Poesia, dues viles.

Durada:
-

Inici del concurs el 15 de març a les 18:30h
Finalització el 19 de març a les 20h.

Identificació:
-

-

Cada dia, del 15 al 19 de març, a les 18:30h sortiran tres vídeos a les stories dels
Instagram de la Fundació Palau i de les biblioteques Can Milans i La Muntala . A cada
vídeo sortirà un poeta recitant i al final, es formularan dues preguntes.
Les persones participants hauran de respondre correctament, com a mínim, dues
preguntes cada dia. Es podrà contestar fins que surtin les noves stories i l’últim dia fins
les 20h.

Veredicte i lliurament de Premis:
-

Es farà un sorteig el 20 de març, a les 12 del migdia, al Parc dels Germans Gabrielistes,
entre tothom que ha respost correctament.

-

En acabar hi haurà una actuació musical “No parleu de poesia”. Les persones
interessades en assistir-hi s’hauran d’inscriure a partir de l’11 de març i fins al 17 de
març en l’adreça: https://forms.gle/seJ1o8EpihbJT8WTA (places limitades).

Premis:
-

1r premi: 1 abonament per a dues persones per poesia i +;
2n premi: 1 lot de llibres.
Un catàleg de Ferran Freixa per a cadascun dels 5 millor classificats.

Notes:


La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.
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