BASES PER AL I CONCURS “LLETRES IL·LUSTRADES: JOAN FUSTER”
L´Ajuntament de Riba-roja de Túria mitjançant de la Regidoria d´Educació, Cultura, Infància i
Adolescència convoca en col.laboració amb les Bibiblioteques Municipals el concurs extraordinari
“Lletres il·lustrades”, per tal de commemorar el centenari del naiximent del escriptor en llengua
valenciana Joan Fuster (1922), amb l´objectiu de donar a coneixer la seua figura.
PRIMERA- REQUISITS PER A CONCURSAR
1-Podrà participar tota persona interessada major de 16 anys. (Els menors de 18 anys hauran de
presentar autorització del seu representant legal).
2-Tots els participants hauran d’estar empadronats a Riba-roja de Túria.
3-Sols es presentarà una il·lustració per participant.
SEGONA- INSCRIPCIÓ, LLOC I CALENDARI D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS1- La inscripció serà gratuïta; les persones interesades hauran d’aportar la següent documentació:
- Sol·licitud d’inscripció: es podrà arreplegar i entregar a la Biblioteca II Cervantes, en horari
d'apertura de la biblioteca (C/Cervantes, planta baixa edifici Centre Social). També es podrà
descarregar en la web municipal.
Signar la mateixa suposa l’acceptació i compliment de les bases del concurs.
- Si el participant és menor d’edat, la sol·licitud ha d´anar acompanyada per autorització del seu
representant legal.
- Il·lustració del poema presentada al concurs. El treball haurà de ser inèdit i original, a color o en
blanc i negre, presentat en fulla DINA3, sense doblegar, dins d’un sobre.
- Consentiment per a utilitzar la seua imatge.
2- Lloc d’entrega: Biblioteca II Cervantes, al carrer Cervantes, planta baixa de l’edifici del Centre
Social.
3-Calendari d’entrega dels treballs: des de la publicació de les bases fins al 19 d’abril de 2022.
En el moment de l’entrega el participant rebrà una copia de la seua sol·licitud amb segell de les
biblioteques, com a justificant d’entrega.
TERCERA- TEMÀTICA
Amb motiu del centenari del naixement de Joan Fuster, i sent el protagonista de la campanya
Llig’22 de les Biblioteques Municipals, fem la proposta d’aquest concurs en el qual demanem una
il·lustració inspirada en el seu poema “Criatura dolcíssima”.
No s’admetran treballs amb continguts violents, sexistes, obscens i/o xenòfobs.

La il·lustració guanyadora serà replicada, a escala, en un mural en la paret lateral de l'edifici de la
Biblioteca I- Trinquet, de Riba-roja . La gestió de la pintura del mural serà a càrrec de l’ajuntament.
QUARTA- SELECCIÓ
La selecció del treball guanyador es farà per votació popular al llarg de la celebració de la Fira del
llibre, els dies 23 i 24 d’abril al Parc Maldonado.
Les il·lustracions estaràn exposades al públic a la caseta dedicada a Joan Fuster, es podrà fer una
votació per persona.
QUINTA - LLIURAMENT DEL GUANYADOR
A partir del 25 d’abril es farà públic el treball guanyador a través de les xarxes socials municipals.
Els concursants que vullguen recuperar els seus treballs hauràn de fer-ho al mateix lloc on els van
entregar, la Biblioteca I Cervantes, presentant el resguard, copia de la sol.licitud o DNI.
SEXTA- PREMIS
El treball guanyador serà premiat amb un Bo Cultural per utilitzar a l´Auditori Municipal en 10
sessions gratuïtes per a dues persones de cinema o espectacle d´arts escèniques vàlid fins al 30 de
novembre de 2022.
SÈPTIMA- PROPIETAT DELS TREBALLS
L’Ajuntament de Riba-roja de Túria es reserva tots els drets sobre l’obra guanyadora, podent
reproduir-la, publicar-la i divulgar-la total o parcialment.
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