
BASES



BASES
 I CONCURS
"LA PARAULA
VIVA"

Amb motiu de la celebració de la X Festa Estellés  es convoca el concurs amb les

següents bases: 

 

Per a més informació: denia.compromis.net

Inscripció en: culturacompromis@gmail.com

PRIMERA. Participants 
1.   Podrà participar qualsevol persona interessada de qualsevol edat.  
2.   No podran participar en el concurs aquelles persones que es troben vinculades a components del jurat, ni
càrrecs institucionals o interns del col·lectiu. 
3.   Estarà desqualificada qualsevol persona que atempte contra la moralitat, contra la llengua, la cultura o la
figura del poeta, així com serà motiu de desqualificació qualsevol manifestació política. 
 
SEGONA. ASPECTES TÈCNICS I ARTÍSTICS
1.   Tots els poemes i versos interpretats provindran de la producció literària de Vicent Andrés Estellés. 
2.   El recital està sotmés a la llibertat i la creativitat total dels participants, els quals podran realitzar l’actuació
mitjançant la manifestació artística que vullguen (cant, música, interpretació teatral, dansa, pintura, etc...). 
3.   Hauran de comunicar amb antelació suficient les necessitats tècniques de l’actuació. 
4.   Els participants podran participar en una sola actuació, en la qual estarà presentat un poema, o un conjunt
d’aquestos, que no excedirà els 15 minuts de duració. 
5.   La quantitat de components d’una mateixa actuació queda a la llibertat dels participants, podent fer-ho
individualment o en grup. 
 
TERCERA. INSCRIPCIÓ 
1.   El termini d’inscripció es podrà realitzar des del 9 de setembre al mateix dia in situ de la celebració. 
2.   Els participants deuran inscriure’s enviant un correu a culturacompromis@gmail.com, proporcionant dades
personals, telèfon de contacte, comentant breument la idea de l’actuació i les necessitats tècniques. 
3.   Podran insciure’s també el mateix dia de l’acte, abans de l’inici del mateix (fins 20 hores)
 
CUARTA.JURAT 
1.   El jurat estarà compost per 2 persones relacionades amb el món artístic, literari, artístic i/o cultural de
la comarca.
2.   La decisió del jurat serà inapel·lable i podrà declarar desert el concurs, si així ho considera. 
 
QUINTA.PREMIS 
1.   Hi haurà un premi principal, consistent en un viatge en el mateix dia, d’anada i tornada a Formentera per a
2 persones (durant la temporada que l’organització especifique).  
2.   També hi haurà un accèssit promocionat per l’Òptica Romany. 
3.   Els premis no inclouen cap altra prestació, bé o servei no enumerat en les bases, ni podrà ser canviat
total o parcialment per diners en efectiu, bens o altres serveis. 
4.   El jurat podrà considerar 
5.   Els guanyadors autoritzen a l’Organització a difondre les imatges, fotografies i veus de l’organització als
mitjans de comunicació.

20 de setembre

20.30 hores

Carrer Vicent Andrés

Estellés


