
19è  C
ON

CU
RS  

Hivern (del 13 de
setembre al 31 de maig) 

 
 

Matins: dimarts, dijous,
divendres i dissabte 
de 10.30 h a 13.30 h

 
Tardes: de dilluns a divendres

 de 15 h a 20 h.
 
 

Telèfon: 938 424 461
Adreça: C/ Lope de Vega, 10

A/e: b.roca@laroca.cat  
Www. bibliolaroca.cat
bibloca.blogspot.com

 
 
 
 

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.

Amb motiu del 19è aniversari de Biblio.laroca i de la
Diada de Sant Jordi, us proposem participar en el
nostre Concurs de Punts de Llibre.

 

 5. Presentació i exposició
 
Cada participant podrà presentar
un màxim de dos punts de llibre.

Els originals es podran lliurar en
un sobre. A la part del darrere del
punt de llibre i, escrit amb llapis,
constaran el nom, l'edat, l'adreça i
el telèfon del participant.

També es podran enviar en
format virtual a l'adreça de correu:
b.roca@diba.cat.

Els punts de llibre es lliuraran o bé
al personal de la biblioteca o bé
per correu fins al 8 d'abril.

L'exposició dels punts de llibre es
podrà visitar a la biblioteca del 22
d'abril fins al 14 de maig.

3. Tema
 Lliure

4. Característiques dels punts de
llibre

El format que s'ha de presentar serà
de 5 x21 cm, sobre cartolina, il·lustrat
amb qualsevol tècnica per una sola
cara i sense límit de colors.
 

6.  Jurat

Estarà format pel Regidor de
Cultura i altre personal de
l'Ajuntament de la Roca del Vallès.

7. Premis

Hi haurà obsequis per a tots els
participants i premis especials per
als guanyadors de cada categoria.
A  més, els punts guanyadors 
 s'editaran com a punts de llibre de
la Biblioteca, d'enguany.

El veredicte es donarà a conèixer el
divendres 22 d'abril a les 18.30 h.


