FestaM
ajorde
S
antP
roget2022
del 21 al 24 de gener

Mariona Sanuy Sansaloni,
Escola Font Martina, 5è de primària

Aquest programa s’ha tancat el 17 de desembre de 2021.
Les activitats previstes s’adaptaran a la normativa sanitària
vigent durant la celebració de la Festa Major d’hivern.
A causa de la situació i restriccions vigents,
la Mostra de Cuina no se celebrarà en el marc de la Festa Major
i queda posposada per quan la situació i la normativa
permetin la seva celebració.
Podeu consultar els possibles canvis a:
www.smpalautordera.cat / www.activitatsapalau.cat i a les
xarxes municipals.
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SALUTACIÓ DE l’ALCALDE

Sempre he cregut que la veritable força cultural d’un poble es
mesura per l’activitat que genera la seva gent. Les entitats i associacions
són els instruments a través dels quals es vehiculen totes aquestes
iniciatives que donen tanta riquesa intangible als municipis. Per sort i
malgrat les circumstàncies que estem vivint produïdes per la persistent
pandèmia de la Covid-19, a Palau podem dir ben alt i fort que tenim un
teixit associatiu prou fort, engrescat i perseverant que continua
fent tanta bona feina com el primer dia. Això sí, amb els condicionants
que les autoritats sanitàries ens indiquen en cada moment perquè les
propostes es realitzin de forma adequada i sobretot segura.

Per la Festa Major de Sant Proget és tradicional que es doni rellevància a
aquest fet i que, d’una manera o altra, es signifiqui la importància de les persones
que conformen les nostres entitats.
L’edició d’enguany n’és un clar exemple. Només cal que feu un repàs a l’oferta d’activitats i
veureu que la majoria són fetes per la nostra gent. Deixeu-me, però, que en destaqui dues:
una per consolidada i l’altra per nova. La primera, la consolidada, la trobem en el pregó que
aquest any el farà l’associació Migues i Figues precisament com a premi per la seva llarga
trajectòria com a entitat en el nostre poble. L’altra, la nova, la trobem en la presentació de
l’Assemblea Jove, un nou col•lectiu que neix amb l’objectiu d’abordar de forma transversal les
problemàtiques que afecten les persones joves. Com podeu veure es combina l’expertesa i
tradició d’una aposta ferma amb l’aparició d’una altra que ve a respondre a noves necessitats
i per tant també és normal que siguin nous protagonistes els qui l’entomin.
En definitiva una mostra més d’aquest dinamisme que té la nostra societat civil i
de la que tots i totes ens hem de sentir molt orgullosos.
Només em queda desitjar que malgrat tot passeu una molt bona Festa Major
de Sant Proget 2022, que la passeu en companyia dels vostres familiars i coneguts,
i que ho feu de forma segura però a la vegada intensa perquè la nostra
festa continuï sent un punt de trobada de diversió, esbarjo i felicitat que totes i tots
ens mereixem ara més que mai.
Una abraçada
El vostre alcalde
Jordi Xena i Ibàñez
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Exposicions
Del 21 al 25 de gener

Exposició de pintures i recull d’obres de Josep Tierno
Inauguració divendres 21 a les 19 h

Centre Cívic
L’exposició es podrà visitar durant els dies i en els horaris d’activitats
de Festa Major al Centre Cívic.

Del 21 al 25 de gener

Exposició fotogràfica: Jo, dona
Inauguració dijous 20 a les 20 h

La Quadra, sala cultural
Fotografies a càrrec de Jordi Villacrosa i textos de Glòria Berbel.

Del 22 al 31 de gener

Exposició dels 40 anys de l’Esplai
Inauguració dissabte 22 a les 12 h

Sala d’Actes de l’Esplai
L’exposició es podrà visitar durant els dies i en els horaris
d’activitats de Festa Major a la Sala d’Actes de l’Esplai.
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Dissabte, 15
12 h

Centre Cívic

Contes de mes: Nans i gegants monstruosos

Nans, follets o minairons són personatges petits com formigues. Tot i
que no aixequen ni un pam de terra, no callen, juguen, es belluguen i es
barallen amb grans, gegants i titans monstruosos. Voleu saber qui guanya?
Ui, ui, tremoleu amb aquests nap-buf!!!
Venda d’entrades: activitatspalau.cat
Narradora: Rosa Piñol
Organitza: Àrea de Cultura i Joventut

Divendres, 21
17 h

La Quadra

Presentació Assemblea Jove de Palau

Presentació d’un nou col•lectiu que neix amb l’objectiu d’abordar de forma
transversal les problemàtiques que afectenles persones joves. Vine,
assemblea’t i construeix el Palau del futur!
Tot seguit a La Quadra

Podcasts, streamers, joves i el futur del català

Conversa amb dos dels streamers més influents del panorama català.
La Juliana Canet i en Joan Grivé (Sir Joan) compartiran micròfons en una
conversa conduïda per Pol Purgimón i Gemma Josep.
Organitza: Assemblea Jove de Palau i Àrea de Joventut
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20 h

L’Envelat

Pregó d’inici de Festa Major a càrrec de
Migues i Figues i concert amb Do You Remember
Migues i Figues neix arran de diverses trobades entre pares i
mares per a preparar el carnestoltes. D’aquí en va sorgir una
amistat que ha derivat en compartir, amb tots i totes vosaltres,
les seves maneres de fer, organitzant i participant en diferents
activitats del poble com els Farm Games o la Mostra de Cuina.
Puja a la màquina del temps dels Do You Remember i reviu les
millors festes majors de la teva vida. L’espectacle
“TIME MACHINE” és un homenatge a les grans nits de festa i
alegria. Que no pari la música!
Venda d’entrades: activitatspalau.cat
Organitza: Àrea de Cultura i Joventut.
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Dissabte, 22
Tot
el dia

Durant tot el dia. Centre Cívic

Campionat de Futbol Botons de Sant Proget
Organitza: Botonaires Associats de Palautordera (BAP)

De
9:30 a
14:30 h

Sala de Plens

Concurs d’escriptura ràpida

Arriba la primera edició del Concurs d’escriptura ràpida. Gaudirem d’una
vetllada literària en què tot aquell assistent que hi vulgui prendre part
serà benvingut. Atreveix-te a improvisar!
Més informació a les bases (pàg. 30-31)

Organitza: Grup d’Escriptors del Montseny
Col•labora: SURIS, S.L. i Agència Literària Sandra Bruna

Plaça Major
De 10 a
13:30 h

Campionat d’escacs gegants

Si voleu participar en aquest campionat, us podeu apuntar al bar El
Turó de l’Home fins al dissabte 22 de gener a les 9 h. Vine a la plaça i
demostra que ets un veritable campió dels escacs sense importar la mida
ni les fitxes ni el tauler!
Organitza: Club d’Escacs Palautordera i bar El Turó de l’Home

10:30 h

Pati de la cova

Botifarrada popular

Posa’t la barretina i vine a esmorzar amb nosaltres.
Places limitades i cal reservar enviant un whatsapp al 616 74 32 53.
Organitza: Associació Amics de la Barretina
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De
11 h a
14 h

Parc Pau Casals

Trenet tripulat i visita al local de l’AMFBM

L’Associació Modelista i Ferroviària ofereix als petits i no tan petits un
divertit passeig amb trenet.
Activitat gratuïta.

En cas de pluja: es suspèn.

Organitza: Associació Modelista i Ferroviària Baix Montseny

12:00 h

Parc Pau Casals

Música Bestial a Palau

Concert a càrrec d’Agustí Burriel & Marc Ferrer. Uns músics
forjats en el blues i el jazz més primigeni, que ens faran viatjar al
Harlem dels anys 40 i 50. Un projecte ple de Swing i Rythm’n Blues
que ens farà passar una molt bona estona.
On Air Jazz Series

Plaça de la Vila
12:00 h

Demostració de dansa de l’Espai d’Art TOT DANSA

Alguns alumnes i professors de l’Espai d’Art TOT DANSA ens
oferiran una mostra del treball que porten a terme a l’escola.
No t’ho perdis!
En cas de pluja: es suspèn.
Organitza: Espai d’Art TOT DANSA

12:30 h

Sala d’Actes de l’Esplai

IX Tast de vins i caves singulars

Vols trobar l’ànima i les aromes dels bons vins?
Participa i gaudeix d’aquest tast.
Sommelier: Carles Puñet
Preu per participant: 6 € (places limitades).
Per reservar, truqueu al tel. 680 200 241.

13

14

15:30 h

Instal•lacions del Club Petanca Palauenc Veterans

Torneig de petanca Sant Proget 2022
Organitza: Club Petanca Palauenc Veterans

16 h

Pistes esportives de Can Balmes

Gimcana multiesportiva per a joves

Futbol bombolla, tir amb arc, bàsquet en cadira de rodes i tennis
de taula. Fes equips de 3 jugadors/es, participa en les quatre
disciplines i emporta’t un sopar per a tot l’equip.
Per participar-hi envia un correu electrònic amb les dades de
tots/es els participants: nom i cognom, edat i telèfon de contacte
a assemblea.joves.sm.palautordera@gmail.com.
Activitat per a joves de 12 a 30 anys.

Organitza: Àrea de Joventut i Assemblea Jove de Palau
Col•laboren: Tir amb Arc PalauArc, Amics d’en Biel per l’esport inclusiu i
Colla de diables i diablesses de Palautordera

18:30 h

La Quadra

Documental RISISTENTES, una mirada del clown
des dels feminismes llatinoamericans

Setze dones de diferents parts de Llatinoamèrica ens expliquen
com el riure travessa els seus contextos i com en fan una eina de
resistència a l’heteropatriarcat.
Entrada gratuïta amb aportació voluntària.
Es vendran llibres del projecte.
Organitza: Àrea de Joventut
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19 h

Concert amb l’orquestra Venus

Venda d’entrades: activitatspalau.cat
Organitza: Àrea de Cultura i Joventut

22:30 h

3€

L’Envelat

Tiquet 3 €
1 € per als jubilats empadronats
a Palau prèvia acreditació

L’Envelat

Ball amb l’orquestra Venus

Organitza: Àrea de Cultura i Joventut

23 h

A l’era de Can Balmes

Sound System

Festival de música.

Organitza: Colla de diables i diablesses de Palautordera

Diumenge 23
8h

Plaça Major

Matinades de gralles i tabals

Ens despertarem a so de gralla i timbal per recordar-nos que tot i el
fred, estem de Festa Major!
Organitza: Grabals Palautordera

De
10 h a
13:30 h

Plaça Major

Campionat d’escacs gegants

Si voleu participar en aquest campionat, us podeu apuntar al bar
El Turó de l’Home fins al dissabte 22 de gener a les 9 h.
Vine a la plaça i demostra que ets un veritable campió dels escacs
sense importar la mida ni les fitxes ni el tauler!
Organitza: Club d’Escacs Palautordera i bar El Turó de l’Home
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Bona
Festa
Major
WWW.SALICRU.COM
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12 h

Plaça de la Vila

Cercavila de gegants i capgrossos

Amb la participació de la Colla Gegantera i Grallera de Santa Maria de
Palautordera, l’Ampa La Tordera i la Colla Gegantera d’Arenys de Munt.
En cas de pluja:es suspèn.
Organitza: Colla Gegantera i Grallera de Santa Maria de Palautordera

12 h

Plaça de la Vila

Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona

En cas de pluja, a la Sala d’Actes de l’Esplai de la gent gran.
Organitza: SOM i SEREM Sardanistes Palauencs

12 h

Plaça de la Vila

Paradeta de la Colla Castellera del Baix Montseny i
tallers d’iniciació als castells
Organitza: Colla Castellera BM

12.30 h

12.30 h Pati de La Cova

Concert vermut musical

Actuacions de Remei de Ca la Fresca i Sergi Estella.
Batucada final amb l’Infern dels Frares.
En cas de pluja: a Can Balmes
Organitza: Hora Roja i Som del Montseny
Col•labora: Ràdio Vitamènia
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J. Riera
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N OVA E X P O SICIÓ N OVA E X P O SICIÓ N OVA E X P O S I C I Ó N OVA E X P O SICIÓ N OVA E X P O SICIÓ

Antiga Ctra. Provincial, s/nº · Sta. Maria de Palautordera
(Sant Celoni) · Tel. 93 867 07 64 · www.j-riera.com
OBERT DE DILLUNS A DISSABTE
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La Quadra
18 h

E-AIAÔ! El afilador de historias

Un espectacle familiar sense paraules que
ens parla de la capacitat de resiliència de les
persones.

3€

Organitza: Àrea de Cultura i Joventut

DILLUNS 24
19 h

L’Envelat

Teatre: FAIXEDAS I PUNT

És un monòleg o una roda de premsa? FAIXEDAS I PUNT
ho és tot. Històries esbojarrades, improvisacions compartides i
riures assegurats al llarg de 70 minuts de bon humor.

8€

Entrades numerades. Aforament limitat.
Organitza: Àrea de Cultura i Joventut

DIVENDRES 28
19:30 h

L’Envelat

Mostra de conjunts de l’Escola de Música

Com cada any, per la Festa Major, els conjunts de l’escola
de música faran un concert on donaran el bo i millor per fer-nos
gaudir escoltant els repertoris que estan preparant
durant aquest curs 21/22.
Organitza: Escola Municipal de Música de Palau
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Venda d’entrades:

Punts de venda d’entrades: Sala de Plens de l’Ajuntament i Can Rahull
Dilluns 17 de gener de 10 h a 14 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
Dimecres 19 i dijous 20 de gener de 16.30 h a 19.30 h a Can Rahull.
Espai Cultural i Juvenil, i mitja hora abans de l’inici de
cada espectacle si queden entrades disponibles.
Entrades numerades i aforament limitat als espectacles de l’Envelat i
La Quadra. Més informació: 93 847 96 20.
Tots els actes començaran amb estricte puntualitat.
L’aforament és limitat.
Quan l’aforament sigui complet es tancarà l’entrada per
mesures de seguretat.
És estrictament obligatori respectar les sortides d’emergència,
deixant-les lliures. Així mateix, s’han de respectar els passadissos
entre les cadires.

Per la Festa Major,
penja la senyera al balcó!
L’Ajuntament convida tothom a participar i
gaudir de la nostra Festa Major d’hivern.
I què millor per començar la festa que
penjar una senyera al balcó!
23
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OFICIS
Diumenge, 23
12 h

Església parroquial de Santa Maria

Missa solemne de Sant Proget i renovació del vot de
poble per part del senyor alcalde
Benedicció i repartiment de les espases (panets) de Sant Proget.
Cant dels Goigs de Sant Proget a càrrec de la Coral Veus Mixtes
del Montseny.

DIMARTS 25
11:30 h

Església parroquial de Santa Maria

Missa solemne de Sant Proget
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SANT PROGET 2022
Acte

Hora

Lloc

12 h

Centre Cívic

20 h

La Quadra

Presentació Assemblea Jove de Palau

17 h

La Quadra

Podcasts, streamers, joves i el futur del català

17:30 h

La Quadra

Inauguració exposició de pintures i recull
d’obres de Josep Tierno

19 h

Centre Cívic

Pregó d’inici de Festa Major i concert Do You
Remember

20 h

L’Envelat

Campionat de Futbol Botons

Tot el dia

Centre Cívic

Concurs d’escriptura ràpida

9:30 h a 14:30h Sala de Plens

Campionat d’escacs gegants

10 a 13:30 h

Plaça Major

Trenet tripulat i visita al local de l’AMFBM

11 a 14 h

Parc Pau Casals

Botifarrada popular

10:30 h

Pati de la Cova

Música Bestial a Palau

12 h

Parc Pau Casals

Dissabte, 15 de gener
Contes de mes: Nans i gegants monstruosos
Dijous, 20 de gener
Inauguració exposició Jo, dona
Divendres, 21 de gener

Dissabte, 22 de gener

Demostració de dansa de l’Espai d’Art TOT DANSA 12 h
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Plaça de la Vila

Tast de vins

12:30 h

Sala d’Actes de l’Esplai

Torneig de petanca de Sant Proget 2022

15.30 h

Instal•lacions Club
Petanca Paluenc
Veterans

Activitats multiesportives per a joves

16 h

Instal•lacions esportives
de Can Balmes

Documental RISISTENTES

18:30 h

La Quadra

Concert amb orquestra Venus

19 h

L’Envelat

Ball amb orquestra Venus

22.30 h

L’Envelat

Sound System. Festival de música

23 h

Camp de futbol de Can
Balmes

Matinades de gralles i tabals

8h

Plaça Major

Campionat d’escacs gegants

10h a 13:30 h

Plaça Major

Missa solemne de Sant Proget i renovació
del vot de poble

12 h

Església Parroquial

Cercavila de gegants i capgrossos

12 h

Plaça de la Vila

Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona

12 h

Plaça de la Vila

Concert vermut musical a càrrec d’Hora Roja

12.30 h

Pati de La Cova

E-AIA ! El afilador de historias

18 h

La Quadra

19 h

L’Envelat

19:30 h

L’Envelat

Diumenge, 23 de gener

Dilluns, 24 de gener
Teatre: FAIXEDAS I PUNT
Divendres, 28 de gener
Mostra de conjunts de l’Escola de Música
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RESUM DE LES BASES PER PARTICIPAR A LA RUA I AL CONCURS DE COMPARSES 2022
1. Les inscripcions per participar a la rua de carnestoltes i al concurs de comparses
són del 25 de gener a l’11 de febrer de 2022 ins a les 14.00 h, mitjançant instància a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. A la instància ha de constar:
• nom i telèfon del responsable de la comparsa.
• si participareu al concurs de comparses o no.
• nom de l’entitat o grup que representa.
• nombre de components de la comparsa i si portareu carrossa.
• una adreça electrònica i telèfon per possibles avisos o convocatòries.
2. Per participar a la rua es pot fer individualment o amb comparsa:
a. Individualment: qui no formi part d’una comparsa i vulgui participar a la rua, no cal inscripció prèvia.
b. Comparses: cada comparsa ha d’estar formada per 10 persones com a mínim, i
ha de tenir com a mínim 1 responsable major d’edat.
La rua es farà dissabte, 26 de febrer i començarà a les 17 h. Totes les comparses s’han
de presentar a la plaça Major a les 16.30 h.
El recorregut: se sortirà de la plaça Major i es finalitzarà davant de l’Envelat on es farà el lliurament de
premis del concurs de comparses abans de l’inici de l’espectacle i el concurs de disfresses.
3. L’Ajuntament aportarà un ajut de 6 euros per persona que formi la comparsa fins a un total de 300 euros.
La comparsa pot ser més gran, però l’import subvencionat per l’Ajuntament no superarà els 300 euros.
Es pagarà 80 euros més si la comparsa porta carrossa. S’entén per carrossa, un vehicle en el
qual els membres de la comparsa puguin pujar al damunt, amb música i llums. Les mides
màximes de les carrosses per poder circular pels carrers són: 3,30 m. d’alçada, 1,80 m
d’amplada i 4,5 m, de llargada. Per poder fer efectiu els ajuts caldrà justificar la compra o
lloguer de material per la carrossa o per les disfresses amb una quantitat, igual o superior, a
l’import de l’ajuda amb factures. Aquestes factures hauran de ser emeses a nom de l’entitat o,
en cas que no sigui entitat, a nom d’algun membre de la comparsa.
4. Les carrosses i altres vehicles que participin a la rua hauran de tenir l’assegurança obligatòria vigent.
5. Tota la producció de les comparses participants anirà a càrrec de les mateixes.
6. Les comparses no s’exhibiran abans de la rua i hauran de tenir un mínim de 10 participants. L’ordre
de la rua serà per estricte ordre d’arribada.
7. El jurat estarà format per persones vinculades al món associatiu de Santa Maria de
Palautordera i el seu veredicte serà inapel•lable. El jurat valorarà de l’1 al 5 cada un dels següents
aspectes de la comparsa:

• el treball artesà de les disfresses.
• la cohesió de grup.
• la claredat en el missatge que es vol transmetre.
• l’originalitat en la idea.
• l’animació de la comparsa.
Fruit d’aquesta valoració en sortirà la classificació de les comparses.
8. Premis:
S’atorgaran 3 premis de 200 euros a les tres comparses més ben valorades de les següents categories:
• LA COMPARSA MÉS ANIMADA
• LA COMPARSA MÉS ORIGINAL
• LA COMPARSA MÉS ELABORADA
Les quanties d’aquests premis estaran subjectes a retenció d’IRPF segons legislació vigent i
no s’atorgarà més d’un premi per comparsa.
La recollida dels premis la farà una representació no superior a tres membres.
9. L’import màxim destinat als ajuts per participar a la rua i al concurs de comparses
del Carnaval 2022 es condiciona a l’existència de crèdit adequat i suficient a les aplicacions
pressupostàries destinades a aquests conceptes (1.338.22199 “ALTRES SUBMINISTRAMENTS” i
1.338.48900 “A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE”) i a les seves vinculacions
jurídiques (1.33.2 i 1.33.4, respectivament) del pressupost de l’exercici 2022.
10. És obligació de cada comparsa:
• Disposar de les seves pròpies eines i material necessaris per la confecció de la seva carrossa.
En cap cas, es podrà fer ús de la nau de Cultura ni del material que hi ha al seu interior.
• Disposar d’elements antiincendis com extintors ABC de 6 Kg a cada vehicle o carrossa.
• Complir les indicacions donades per l’Àrea de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera els dies previs i el mateix dia de la rua.
11. L’ incompliment d’algun dels punts d’aquestes bases pot ser motiu per no
atorgar l’ajut i el premi en cas que se n’hagi obtingut.
12. L’organització no es farà responsable dels accidents o desperfectes atribuïbles a possibles
negligències per part dels participants a les comparses.
13. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització.
Per a més informació us podeu adreçar a Can Rahull espai cultural i juvenil (c/ Empordà, 30) o
truqueu al SIJ El Xiulet al 938480024 o bé per correu electrònic a joventut@smpalautordera.cat o
canrahull@smpalautordera.cat.
Nota: La Policia Local comunica que es reserva el dret a realitzar controls d’alcoholèmia als
conductors de les carrosses.

DISSABTE 22 DE GENER DEL 2021

BASES PRIMER CONCURS D’ESCRIPTURA RÀPIDA DE
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
ORGANITZA: GRUP D’ESCRIPTORS DEL MONTSENY (GEM)
PATROCINA: AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
PROCEDIMENT
1. Les inscripcions es realitzaran a les 9:30 h. del matí. Tots els participants hauran de
reunir-se a la Sala de Plens de l’Ajuntament i a les 10:30 hores es tancaran les inscripcions.
Tan bon punt arribin i tinguin el material, els concursants ja podran començar a escriure.
2. Respecte al material per escriure, es facilitarà un bloc mida quartilla, un llapis, una
maquineta de fer punta i una goma d’esborrar. Aquest material se’l podran endur un cop
acabat el concurs. També poden utilitzar mitjans propis per escriure com ara bolígraf o ploma.
3. Hi haurà dues categories: juvenil, a partir dels 14 anys fins als 25, i
adults, a partir dels 26 anys.
4. Identificació: juntament amb el material de treball el concursant escollirà a l’atzar un sobre
tancat, amb un color diferent per a cada categoria, amb un número identificador a l’exterior.
Aquest mateix número s’escriurà a la primera pàgina del bloc que s’utilitzi, juntament amb
el segell de registre per garantir que aquell full sigui el que es fa servir. Al full registrat, el
concursant no podrà posar cap element que el pugui identificar. Es podrà
utilitzar altres fulls de la llibreta, com a esborrany, però el treball final s’haurà de presentar al
full primer, numerat i segellat.
5. Dins del sobre hi haurà un full amb el mateix número que a l’exterior i un seguit
de dades a emplenar pel concursant: nom, DNI, edat, residència i telèfon o correu electrònic
de contacte. Al final d’aquest mateix full hi haurà també el tema i gènere de l’escrit que li
correspon a aquell concursant. Els temes i gèneres dels escrits seran: relat de ciència ficció,
conte infantil o poema. Aquesta assignació s’haurà fet aleatòriament a cada sobre repartintse proporcionalment en tres parts iguals. De manera directa o indirecta i amb més o menys
extensió, els escrits hauran de fer referència o citar el Montseny o les poblacions i
elements significatius del seu entorn.
Un cop emplenat aquest full, el concursant el guardarà dins del sobre i no el
podrà mostrar fins al final, si se li requereix.
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6. L’extensió màxima serà de les dues cares del full marcat i el temps
per realitzar l’escrit anirà des de les 10 hores fins a les 12 hores. Si abans d’aquest
període ja s’han lliurat tots els treballs, es donarà el període per acabat.
7. El jurat estarà format per membres del Grup d’Escriptors del Montseny (GEM) i
persones vinculades a l’ensenyament i la cultura. Els membres del jurat únicament
tindran accés al full escrit pel concursant amb el número corresponent, però en cap
cas sabran la identificació de l’autor. El període de deliberació anirà de 12 a
13:30 hores, com a màxim.
8. De 13:30 a 14:30 hores es farà el lliurament de premis. Hi haurà sis premis, un per
cada categoria i estil literari: dos premis de poesia (e-reader), dos de Conte infantil
(lot de llibres) i dos de ciència ficció (regal sorpresa). El jurat indicarà el
número del guanyador i aquest s’haurà d’identificar amb el full de registre que ha
emplenat al principi i que s’haurà guardat per ell. En el cas que alguns dels tres
temes no tingués participació o la seva qualitat no es consideri adient, el premi
quedaria desert. L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i el GEM editaran una
publicació amb una selecció dels millors treballs del concurs, si la quantitat i qualitat
d’aquests és suficient.
Pot participar-hi tothom qui vulgui a paerir dels 14 anys. Els membres del GEM
no poden participar-hi. Els treballs es podran presentar en català i/o castellà.
Poden utilitzar-se ambdues llengües si l’argument ho requereix. L’escriptura
haurà de ser a mà; no s’acceptaran suports o formats electrònics. La decisió
del jurat s’ha de considerar com a definitiva i inapel•lable.
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Preus i Bonificacions

Concert de l’orquestra Venus
Preu de l’entrada: 3 € Preu bonificat: 1 €
Espectacle Familiar: E-AIAÔ! El afilador de historias
Preu de l’entrada: 3 € Preu bonificat: 1 €
Teatre: FAIXEDAS I PUNT
Preu de l’entrada: 8 € Preu Bonificat: 5 €
Col•lectius bonificats:
Jubilats empadronats a Palau, famílies nombroses, aturats, joves, alumnes de
l’Escola d’Adults, nens de 3 a 12 anys. Per accedir a la bonificació caldrà acreditar
que es compleixen els requisits requerits en el moment d’adquirir les entrades.
Tast de vins: 6 €

