La Colla del Drac del Poblenou convoca aquest premi de narracions, dins del
programa de les Festes de Maig del Poblenou d’acord amb les següents bases.

BASES
TEMA
La narració ha d’incloure de la forma que el narrador cregui més convenient els
costums d’aquestes bèsties tant singulars que poden volar, poden nedar, viuen dins
la terra en coves i treuen foc per la boca: el Dracs !!!
Tot i que de dracs n’hi ha per tot el món, els seus costums són bastant desconeguts i
sembla ser que en tenen de diversos i contradictoris. Des dels més afeccionats a
cruspir-se tendres donzelles fins els que fan florir els prats a la primavera... Aquest
concurs pot ser un bon moment per descobrir nous costums que fins ara els dracs
ens tenien amagats a les seves coves, o al fons dels llacs... Els anem a conèixer
junts ?

CONDICIONS GENERALS PER A PARTICIPAR
1 - Poden participar en el Concurs de narracions “Els Dracs i els seus costums”
obres que s’adiguin amb la temàtica descrita en la introducció i d’acord a les
condicions específiques establertes per les diferents categories que es corresponen
amb les franges d’edat. El text de les obres ha de ser escrit en català.
2 - Pot presentar obres al concurs qualsevol persona més gran de 6 anys sense cap
limitació.
3 – Cada persona o col·lectiu pot presentar tantes obres diferents com vulgui.
4 – Les obres presentades han d’estar escrites en català, en qualsevol dels gèneres
literaris i s’han de lliurar en suport físic: paper, cartró, fusta... al Centre d’Imatgeria
Festiva de Sant Martí, Can Saladrigas, de dilluns a divendres de 17:30 h a 21:00 h.

5 – El termini per a la presentació d’originals acaba el divendres 14 de maig.
6 – Els originals hauran d’anar signats amb un pseudònim i es presentaran amb
l’estètica i el format que cada autor consideri més adient. Cada obra haurà d’anar
acompanyada d’un sobre tancat on caldrà indicar a la part exterior la denominació
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“Primer Concurs de Narracions sobre els Dracs i els seus costums”, i en la part
interior del sobre s’hi haurà de fer constar a part del pseudònim, les dades de l’autor:
nom i cognoms, edat, adreça, telèfon de contacte, i e-mail.
CATEGORIES
•
•
•

Categoria A: De 6 a 11 anys
Categoria B: De 12 a 16 anys
Categoria C: Més grans de 16 anys

CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER A CADA CATEGORIA
Condicions específiques per a la categoria A
Categoria A: de 6 a 11 anys.
Premi: Drac de xocolata i un llibre.
Condicions per a participar-hi:
•
Els textos com a mínim han de tenir una extensió de dos fulls de mida
DIN A4.
•
Cada narració ha d’anar acompanyada, d’un altre full amb una il·lustració
sobre el tema del que tracta la narració i que com a màxim pot tenir la
mida d’un DIN A4.
Principals qüestions que es valoraran:
 La claredat en l’exposició de la narració i la cura en la realització de la il·lustració.
 L’originalitat del relat i de la il·lustració.
 La forma de presentar l’obra.

Condicions específiques per a la categoria B
Categoria B: entre 12 i 16 anys.
Premi: “pernil de Drac” i lot de productes “drac”
Condicions per a participar-hi:
•
La narració ha de ser en forma de còmic.
•
Les narracions tindran una extensió màxima de dos fulls DIN A3
•
Pot ser una obra col·lectiva.
Principals qüestions que es valoraran:
 La coherència interna de la narració i la correcte simbiosi de les il·lustracions.
 L’originalitat del relat i de les il·lustracions.
 La qualitat de les il·lustracions així com la tècnica utilitzada.

Condicions específiques per a la categoria C
Categoria C: més grans de 16 anys.
Premi: Val de compra per a la llibreria Etcètera i lot de productes “drac”.
Condicions per a participar-hi:
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•

Els treballs presentats en aquesta categoria podran tenir l’extensió que
els seus autors creguin convenient per la narrativa de l’obra i la seva
temàtica.

Principals qüestions que es valoraran:
 La tècnica narrativa.
 L’originalitat del relat.
JURAT I VEREDICTE
1 - Les persones autores de les obres presentades es comprometen a no retirar-les
abans de fer-se públic el veredicte del jurat, ni de forma definitiva ni per fer-hi
correccions.
2 - El veredicte serà inapel·lable, es farà públic el diumenge 29 de maig a les 6 de la
tarda en el marc de la 33a Fira d’Entitats i Artesans de les Festes de Maig del
Poblenou.
3 - El Jurat estarà format per la presidència de la Colla del Drac del Poble Nou i les 3
persones més que la Junta de l’entitat designi a aquest efecte.
La presentació de les obres pressuposa l’acceptació de les bases, així com dels
drets i de les obligacions que se’n deriven.
Per qualsevol aclariment adreceu-vos a: infodrac@dracpoblenou.cat

Organitza

Hi col·laboren

Colla del Drac del Poble Nou
març de 2011
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