
 
 

BASES PEL CONCURS DE RODOLINS DE LES ENRAMADES 2022 
 

La Regidoria de Festes convoquen el 3r Concurs de Rodolins Digitals de les Enramades 2022 
d’acord amb les següents bases: 

 
- El concurs és obert a totes les edats. Hi podran participar de manera individual presentant 
una única obra original i inèdita. Els participants seran responsables de qualsevol reclamació 
per autoria o plagi. 

 
- El format del rodolí és de 140 caràcters (espais inclosos), de temàtica Arbúcies i/o 
Enramades. 

 

- Tots els rodolins presentats s’aniran publicant durant les Enramades a les xarxes socials. 
 

- L’últim dia de presentació serà el 3 de juny. Tots els participants hauran d’enviar el rodolí al 
link publicat a les xarxes socials de l’Ajuntament, juntament amb les dades que es demanin. El 
concurs es dividirà en 3 categories. Una primera categoria INFANTIL (alumnes de primària); 
una segona categoria JUVENIL (alumnes de SECUNDÀRIA i fins a 18 anys); i una tercera 
categoria ADULTS (a partir de 18 anys). El jurat haurà d’escollir 1 rodolí de cada categoria 
considerat guanyador i optarà a premi. 

 

- El jurat tindrà en compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat comunicativa I 
l’adequació a la temàtica festiva. El jurat es reserva el dret a declarar desert el premi si, segons 
el seu criteri, no s’ha presentat a concurs cap treball que compleixi els requisits mínims de 
qualitat. 

 
- Els noms dels guanyadors es donaran a conèixer a través d’Instagram @enramades tan bon 
punt el jurat hagi arribat a un veredicte i, tot seguit, sortirà a la pàgina web de l’ajuntament: 
www.arbucies.cat. 

 

- S’entregaran 3 premis, al rodolí de cada categoria. Cada premi serà un pack de material 
literari, valorat en 30 euros. 

 
- Els tres rodolins guanyadors seran propietat de l’Ajuntament d’Arbúcies, així com tots els 
drets d’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i exposició. 

 
- El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases. 

 
- L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte d’aquestes bases. 

http://www.arbucies.cat/

