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Amb la col.laboració de:
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Bengar
GRÀFIQUES

2016

Objectius:

Temes a desenvolupar:

Sensibilitzar els nois i les noies del Vallès Oriental sobre la
delicada situació del Tercer Món i ajudar-los a cercar els
canvis interiors per tal de capgirar aquesta situació.

Un conte:
“Mama, un nen de la classe em demana el meu esmorzar”
per a nois i noies de 10 a 11 anys.

Participants:

Narració:
“La classe organitza una festa escolar, per ajudar als
nens que passen gana”
per a nois i noies de 12 a 13 anys.

Tots els nois i les noies de 10 a 18 anys, de totes les escoles
i instituts, agrupaments escoltes, parròquies, grups de
colònies, centres juvenils, moviments, entitats, etc., del
Vallès Oriental.
Bases:
- La participació és oberta a tots els nois i les noies del
Vallès Oriental, des de 10 fins a 18 anys.
- Tots els treballs han de ser inèdits, escrits en català i
encapçalats amb un pseudònim.
- S’han de presentar en format DIN A4, cos de lletra 12,
a una sola cara, a doble espai i per triplicat.
- El treball ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat.
- A l’exterior del sobre hi ha de figurar el pseudònim i
l’edat, i a dins hi ha de constar el nom, adreça, edat,
correu electrònic, telèfon, escola, institut, moviment o
entitat.
- Cada participant només pot presentar un treball, el qual
ha de tenir entre 1 i 3 fulls per a les edats de primària
(de 10 a 11 anys), de 2 a 4 fulls per a les edats d'ESO
(de 12 a 15 anys) i de 3 a 5 fulls per a les edats de cicles
formatius i batxillerat (de 16 a 18 anys).
- Hi haurà un primer, segon i tercer premi per a cada grup
d’edats.
- El termini de presentació de treballs finalitzarà el 31
de març de 2016.
- S’han d’enviar per correu ordinari o bé lliurar-los
personalment, a la delegació de Mans Unides,
c/ Anníbal, 60 - 08401 Granollers.
- El jurat, que serà sobirà, estarà integrat per persones
qualificades en literatura, del Vallès Oriental.
- Mans Unides es reserva el dret d’editar o difondre, sense
finalitat lucrativa, els treballs premiats.
- Els originals, es podran recuperar fins al dia 30 de maig
de 2016 al local de Mans Unides.
- La presentació de les obres pressuposa l'acceptació íntegra
d'aquestes bases i dels drets i les obligacions que se'n
deriven.
- Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà
el jurat segons el seu lliure i millor criteri.

Narració:
“Què faries, per què els aliments arribessin a tothom?”
en format redacció per a joves de 14 a 15 anys.
Reflexió:
“La terra produeix suficients aliments per a tothom?”
en format redacció per a joves de 16 a 18 anys.
Premis atorgats per l’Obra Social “la Caixa” i KH7 Lloreda

1r. Premi
2n. Premi
3r. Premi

1r. Premi
2n. Premi
3r. Premi

de 10 i 11 anys

de 12 i 13 anys

100 €
75 €
50 €

150 €
100 €
75 €

de 14 i 15 anys

de 16 i 18 anys

200 €
150 €
100 €

300 €
200 €
150 €

Lliurament de premis:
- El dissabte 30 d’abril de 2016, a les 7 hores de la tarda,
a la Sala Tarafa, carrer Corró, 47 de Granollers.
- Activitat cultural.
- Proclamació dels guanyadors.
- Lliurament de premis.
Informació general, bases i treballs premiats:
Web: www.mansunidesvor.org
Telèfon: 93 870 62 49
Correu: info@mansunidesvor.org
Gener de 2016

