Crida per Sabadell
Concurs de Micropoemes abril 2022

CONCURS DE MICROPOEMES
“FemLlengua FemCultura” 2022

BASES

1. FemLlengua FemCultura és un concurs de micropoemes i art mural que té com a
objectiu fomentar la reflexió i la creativitat literària i artística en el foment de la
llengua Catalana.
Es convoca en el marc de la diada de Sant Jordi als Països Catalans, jornada que
reivindica i celebra la cultura catalana.
El micropoema seleccionat formarà part del projecte FemLlengua FemCultura que
impulsa la Crida per Sabadell. El dia 22 de maig de 2022 artistes grafiteres i pintores
de murals pintaran i plasmaran el poema guanyador.
2. El termini de lliurament s’inicia el 23 d’abril, el mateix dia de Sant Jordi, i s’acaba el
dia 15 de maig de 2022, ambdós inclosos.
Les participacions s’han de fer arribar per correu electrònic a l’adreça
crida@cridapersabadell.cat amb l’assumpte “Concurs FemLlengua FemCultura”.
Al correu electrònic hi ha de constar el nom complet, l’edat, el codi postal, el telèfon i
un correu electrònic de contacte.
3. Els micropoemes presentats han de complir les següents característiques:
●
●
●
●
●

Han de tenir com a tema el foment de la llengua catalana.
No poden superar els 200 caràcters.
Han d’estar escrits en català.
Han de ser inèdits i originals.
Es poden presentar un màxim de dos treballs per persona.

4. El concurs està adreçat a totes les persones que hi vulguin participar,
independentment de la seva condició, edat i procedència. No és requisit ser de
Sabadell.
5. El premi serà el grafiti del micropoema guanyador en un mural de la ciutat i una
cistella cultural.
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6. El jurat està format per:
●
●
●
●

Una filòloga
Un escriptor
Una periodista
Activistes per la llengua

La decisió del jurat serà irrevocable i es prendrà per majoria simple dels seus
membres.
7. El treball guanyador es farà públic el dia 22 de maig de 2022. El premi es lliurarà el
mateix dia.
8. Els participants cedeixen a l’organització els drets de reproducció, comunicació
pública i transformació de les obres presentades amb caràcter indefinit i només per
finalitats vinculades al projecte FemLlengua FemCultura. Les participacions seran
publicades als canals de difusió de la Crida per Sabadell. L’organització es reserva el
dret de no publicar les participacions que no consideri apropiades.
Els participants eximeixen de tota responsabilitat a l’organització en cas d’infracció
de drets de tercers.
9. L’organització es compromet a complir el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de
Protecció de Dades de Caràcter Personal les dades personals obtingudes. D'acord
amb l'esmentada normativa teniu el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant carta adreçada al correu crida@cridapersabadell.cat.
10. La participació en el Concurs FemLlengua FemCultura comporta l’acceptació
d’aquestes bases. En cas que la persona participant no compleixi les condicions
establertes a les bases, l’organització es reserva el dret a cancel·lar la seva
participació al concurs.

