
XXII Concurs punts de llibre

PARETS DEL VALLÈS

V FESTA

MUNICIPI

Tema: Bestiari fantàstic (gegants, diables...)
(amb motiu de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural)
Termini: Aquest concurs es desenvoluparà durant el mes 
d’abril.
Participants: Només s’acceptaran els punts amb 
il·lustracions que facin referència al tema.
Només es permet un punt de llibre per participant.
La plantilla de participació es pot passar a recollir per les 
biblioteques, o bé presentar el punt directament amb format 
de 7 x 20 cm.
Les tècniques utilitzades es limitaran a llapis de fusta, 
aquarel·les, “plastidecors” i/o retoladors.
Els punts participants s’han de presentar abans del 30 d’abril 
a les biblioteques.
Categories: S’estableixen quatre categories a premiar:
Blava (fins a 6 anys)
Vermella (de 7 a 11 anys)
Verda (de 12 a 16 anys)
Groga (a partir de 17 anys)
Jurat: Els guanyadors seran escollits per votació popular. 
Premis: Els premis de cada categoria consistiran en un 
diploma i en un lot d’obsequis. 
Lliurament dels premis: El lliurament dels premis es farà el 
dijous 14 de juny a les 18 h a la Biblioteca Can Butjosa.
Disposicions finals: Els punts guanyadors s’imprimiran i 
s’utilitzaran com a punt d’informació de les biblioteques.
Els punts de llibre s’exposaran a les biblioteques de Parets.
Les obres es podran recollir a les biblioteques on han estat 
dipositades del 19 al 30 de juny. Passades aquestes dates 
quedaran a disposició de l’Ajuntament de Parets del Vallès.
La participació en el concurs suposa la total acceptació 
d’aquestes bases.

MUNICIPI

BASES
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A la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte especial de 
Sant Jordi (contes de dracs, princeses, etc).

A la Biblioteca Can Rajoler, 
VI Revetlla de Sant Jordi: Country
A les 18 h, taller infantil de cavalls de pal, 
a càrrec d’Activijoc. 
Taller d’adults Crea amb texans, 
a càrrec d’Anna Nieto de Talleret Craft. 
Ball country infantil 
i festa country a la biblioteca, 
a càrrec del grup country de Parets Sant Jordi Team, 
Country Line Dance.

V Festa Parets, Municipi Lector
Sant Jordi
ACTIVITATS I ESPECTACLES 

PLAÇA DE LA VILA · MATÍ
A partir de les 10 h i durant tot el dia a la plaça de la Vila, 
parades de llibres i flors a càrrec de les llibreries i 
floristeries de Parets.
Amb la participació de: Floristeria Tin-Ram, Impremta 
papereria Farrés i Llibreria La Guineu.
Organització: Llibreries i floristeries de Parets i Ajuntament 
de Parets

De 10 a 18 h: Exposició de Là Bèstia, vestuari de Diables i 
forques, a càrrec de Diables Parets. 

D’11 a 19 h, taller de punts de llibre.
Organització: Òmnium Cultural

De 16 a 19 h, espai per a nadons. Organització: Biblioteca 
Can Butjosa

De 16 a 19 h, taller infantil de Sant Jordi. Organització: 
Biblioteca Can Rajoler

De 16 a 19 h, concurs de pastissos. Organització: PDeCAT

De 16 a 19.30 h, activitats lúdiques (jocs gegants i 
tallers). Organització: PSC

De 16 a 20 h tallers relacionats amb la lectura i 
‘Planta una llavor’, amb repartiment de llavors del país.
Organització: NOPP Parets

De 16.30 a 18.30 h, taller de manualitats per fer un 
llibre. Organització: Ciutadans Parets

De 16.30 a 19.30 h, venda de roses fetes pels infants del 
Centre Obert.

De 17.30 a 19 h, tallers de manualitats a càrrec de 
Rodola. Jocs literaris,  punts de llibre,  roses,  dracs, etc)

ALTRES ESPAIS
Als casals municipals de gent gran:
De 16 a 20 h, tarda poeticomusical, berenar i obsequi 
de roses. Cal treure el tiquet als mateixos casals.

PLAÇA DE LA VILA · TARDA

De 16 a 20 h photocall a càrrec d’Ara Sarau

De 17 a 18 h, emissió del programa en directe de RAP 
107: Rap.edu

De 18 a 20 h emissió del programa en directe de RAP 
107: Especial Sant Jordi

A les 18 h, espectacle familiar Xou de Sant Jordi, a 
càrrec de la cia. Alehop Productions. 
Organització: Rialles Parets

19 h, Lliurament de premis:
· Superlectors 2018
· Parets, municipi lector 2018
· Endevina-la!

19.30 h Poetes de Parets, homenatge a Joan Navarro, 
a càrrec del Niu d’Art Poètic.

A les 21 h, fi de festa amb l’espectacle Ànimes de foc 
(Llegenda de Sant Jordi) a càrrec de Diables Parets.

EXPOSICIONS
Endevina-la!  Mostra dels jeroglífics exposats als 
comerços participants en aquest joc lingüístic.
Organització: Servei de Comerç i Oficina de Català

TALLERS I ESPAIS DE PARTICIPACIÓ
De 9.30 a 12.30 h, venda de manualitats realitzades pels 
avis de la Residència Pedra Serrada.

De 10 a 20 h, taller de xapes amb elements de Sant Jordi i 
photocall. Organització: Ara Parets ERC

De 10 a 20 h, valors socials i mediambientals.
Organització: Sumem Parets


