Bases
Presentació
Enguany celebrem el 10è conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Vilafant
i l’Associació d’Amics del Manol i Palol Sabaldòria (AMIPS) d’unitat didàctica
“Conèixer el nostre entorn: el Manol” i és per aquest motiu que conjuntament
organitzem aquest concurs de literatura i dibuix relacionat amb les “Llegendes del
Manol”.
Les unitats didàctiques de coneixement de l’entorn es fonamenten en la
premissa bàsica que quan coneixes la natura te l’acabes estimant i en aquesta
dècada són molts els infants i joves que han interactuat i gaudit del riu Manol.
Els rius són font de mites i llegendes des de l’antigor. Aquest concurs vol retre
homenatge a la importància fluvial i la imaginació popular. El volem emmarcar
dins el ventall d’activitats de “Vilafant, vila educadora” que van néixer amb la
voluntat de fomentar la participació de tota la comunitat educativa i abastar també
els espais educatius no formals. És per això que els premis es lliuraran en la 3a
Trobada “Vilafant vila educadora” del mes de març del 2013.
Destinataris del concurs literari i del de dibuix
 La categoria de primària (tant dibuix com narrativa) va destinada als alumnes
de 5è i 6è de les escoles Sol i Vent i Les Mèlies
 La categoria secundària (dibuix i narrativa) va destinada als alumnes de
l’Institut de Vilafant
Requisits i obligacions
 Les narracions s’han de redactar en llengua catalana
 Han d’ésser originals i inèdites
 La temàtica s’ha d’emmarcar en “Llegendes del Manol” (podeu consultar les
llegendes existents actualment que estan disponibles a la web:
www.vilafant.com/entitats/amicsmanol/Llegendes.htm), i per tant el dibuix i la
narració han de:
o transcórrer al riu Manol
o recollir una narració (o la seva representació dibuixada) amb
elements aparentment màgico-històrics o imaginaris/mitol·lògics
 Cada autor/a només podrà presentar un màxim d’una obra de narrativa i/o una
de dibuix
 Les obres s’han de presentar sota pseudònim i aquest ha d’aparèixer
obligatòriament a l’obra, en el cas de la narrativa a la primera pàgina sota el títol
de la narració i en el cas del dibuix al darrera on també hi pot haver un títol
 L’extensió màxima de les narracions és de quatre A4 per ambdues cares, a
doble espai i amb tipus de lletra Arial de mida 12.
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 L’extensió màxima del dibuix és una cartolina blanca mida A4 i es podrà
presentar en blanc i negre o color amb tècnica lliure.
Presentació i contingut de les obres:
a) 1 còpia impresa de la narració i/o el dibuix original
b) una còpia en suport informàtic (disc compacte)
c) butlleta d’inscripció degudament emplenada (es pot descarregar des de la web
www.vilafant.com/vilaeducadora.php) i tancada en un sobre on fora hi ha
d’aparèixer el pseudònim de l’autor/a que hi figurarà a l’obra presentada
Les obres que no respectin aquests requisits quedaran automàticament fora de
concurs. El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les
condicions que estableixen aquestes bases, així com de les obligacions i els drets
que se’n deriven, així com la resolució de les incidències imprevistes que hagin de
prendre el Jurat.
Qualsevol cas no previst en aquestes bases i en el desenvolupament d’aquesta
convocatòria del concurs serà resolt per l’organització d’aquests premis.
Termini, forma i lloc de presentació de les obres
El termini per presentar les obres al respectiu centre educatiu és el dijous 21 de
febrer del 2013.
Premis
S’estableixen els següent premis:
Millor dibuix de primària
Millor dibuix de secundària

Millor narració de primària
Millor narració de secundària

Les obres guanyadores, així com un recull d’altres que hi hagin participat al
concurs, formaran part, amb les llegendes del Manol fins ara publicades a la web
dels AMIPS, d’una publicació digital a la web municipal del llibret “Llegendes del
Manol” i una futura edició en format llibre.
Els quatre premis (narrativa i dibuix, i de primària i de secundària) consistiran en
un val de compra pel Decathlon de 50€ i un paquet de sortida familiar de cap de
setmana per a 4 persones, per a cada guanyador/a.

Veredicte i Jurat
El jurat es reunirà per a deliberar el dimarts 26 de febrer del 2013 a les 18h.
El veredicte i lliurament de premis es farà públic durant la 3a Trobada “Vilafant,
vila educadora” on es presentarà una ràdiollegenda dramatitzada acompanyada
per una exposició àudiovisual de les obres guanyadores.
El Jurat triarà les millors obres en narrativa i dibuix (de les categories de primària i
secundària). El Jurat també farà una selecció de llegendes i dibuixos no premiats
candidates a ésser publicades. El Jurat podrà declarar desert qualsevol de les
categories si la qualitat i quantitat de les obres no són les adients.
El Jurat estarà presidit pel regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Vilafant i en
formaran part un membre de l’Associació d’Amics del Manol i Palol Sabaldòria
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(AMIPS), un membre de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, un
membre del Servei d’Educació de l’Alt Empordà (SEAE), i dues persones
reconegudes dels àmbits literaris i de dibuix.

Retorn de les obres
Les obres premiades restaran en propietat de l’Ajuntament de Vilafant, que se’n
reserva el dret a publicar o reproduir-les. Les no premiades es retornaran a la
respectiva escola o institut abans del final del curs 2012-13.
Els concursants autoritzen l’Ajuntament de Vilafant a emprar les narracions i
dibuixos per a publicacions i activitats sense ànim de lucre, fent constar el nom de
l’autor/a en la mesura que el mitjà de publicació ho permeti.
Els guanyadors que publiquin les seves obres hauran de fer constar que «aquesta
obra ha obtingut el premi a millor/accèssit narració/dibuix en l’edició del Concurs
literari i de dibuix “Llegendes del Manol” del 2013 convocat per l’Ajuntament de
Vilafant»
Per a més informació podeu adreçar-vos a l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de
Vilafant al telèfon 972 54 60 20 o bé al correu-e adl@vilafant.com
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