FESTA DE LLIURAMENT DELS PREMIS

“Què m’enamora
de Barcelona?”

23 d’abril de 2012, 19 h
Casinet d’Hostafrancs
C/ Rector Triadó, 53
Presentarà l’acte Maite Buenafuente,
actriu i directora de càsting d’El Terrat.
Hi intervindrà Núria Feliu
Música en directe amb Gemma Canela i
Dani Freixa, actuacions dels Bastoners
del Poble-sec i moltes coses més...
Entrada gratuïta
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Per a més informació
C/ Guitard, 17, 08014 Barcelona
Tel. 934 912 797
santslescorts@cpnl.cat
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/
Horari:
Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Tardes: dilluns, de 16 a 20 h
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La delegació de Sants-Montjuïc i les Corts del CNL de Barcelona us convida a participar en el concurs
fotoliterari Sant Jordi 2012. Els concursants hauran de fer una fotografia d’algun racó de Barcelona “que
els enamori” acompanyada d’un text que descrigui què els suggereix la imatge, els sentiments que els
provoca, etc.
JURAT
PARTICIPANTS

El concurs és obert a totes les persones
majors de 16 anys que hi vulguin participar. Els treballs s’han de presentar a títol
individual. Cada participant només hi pot
presentar un treball que ha de ser inèdit
(tant la fotografia com el text).

El jurat estarà compost per personal tècnic
i administratiu del CNL de Barcelona i el
seu veredicte serà inapel·lable.
PREMIS

ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS

El text, escrit en català, ha de tenir una extensió màxima de 100 paraules, amb lletra mida 12. Els treballs es
presentaran en un full DIN A4. Les fotografies hauran de
ser mida 10 x 15 cm.

El lliurament dels premis es farà el dia 23 d’abril, a les
19 h, al Casinet d’Hostafrancs (c/ Rector Triadó, 53).
En aquest acte s’exposaran els treballs seleccionats i es
lliuraran els premis a les persones guanyadores. També
hi haurà actuacions musicals i folklòriques i presentació
dels treballs presentats.

El termini d'admissió dels treballs és el 12 d’abril de
2012. Els treballs s’han d’enviar per correu electrònic
a: santslescorts@cpnl.cat o lliurar-los presencialment
al c/ Guitard, 17, de 9 a 14 h. En tots els casos s’ha
d’indicar nom i cognom de l’autor, telèfon, adreça electrònica i títol de l’obra.
Els alumnes dels cursos de català hauran de
seguir les instruccions que el professorat els
doni a classe.

Les persones participants cedeixen els drets sobre
els textos i les imatges al CNL de Barcelona i
n’autoritzen l’edició i la reproducció.
La participació en aquest concurs suposa la plena
acceptació de les bases.

Hi haurà premis als tres millors treballs
presentats i accèssits. Seran obsequis cedits
per
les
organitzacions
col·laboradores. Es valorarà l’originalitat i
la singularitat del text i la fotografia.

FORMAT

TERMINI I LLIURAMENT DELS TREBALLS

DRETS

Els treballs es publicaran a:
http://issuu.com/districte03/docs/santjordi2012

Per a més informació
C/ Guitard, 17, 08014 Barcelona
Telèfon: 934 912 797
santslescorts@cpnl.cat
www.cpnl.cat

