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BASES DE PARTICIPACIÓ CONCURS DEL CORRELLENGUA  

- CORRELLENGUA VIRTUAL DE SANT VICENÇ DE MONTALT- 

 

Aquest concurs es desenvoluparà en el marc de la Celebració del Correllengua que tindrà lloc del dia  

25 de setembre al 6 d’octubre a l’Instagram i és obert a tots els públics. 

OBJECTE DEL CONCURS: 

Amb motiu de la celebració del Correllengua 2021, des de la regidoria de cultura i la Biblioteca La 
Muntala, s’organitza un concurs virtual de fragments de text d’Isabel Clarà Simó, mitjançant el qual les 
persones participants publicaran els seus vídeos llegint el seus fragments (de 3 minuts de durada 
màxima) a la xarxa social Instagram. 
 

PARTICIPACIÓ AL CONCURS : 

- Les persones que vulguin participar al concurs hauran de penjar el vídeo (3 minuts de durada 

màxima) al seu Instagram  amb l’etiqueta #svmontaltcorrellengua2021 durant els dies 25, 

26, 27, 28, 29 i 30 de setembre i 1, 2, 3, 4, 5 i 6 d’octubre de 2021. 

- Etiquetant el vídeo queden acceptades aquestes bases. 

- Etiquetant el vídeo s’autoritza a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt a difondre-la als mitjans 

de comunicació municipal. 

- En cas que apareguin menors d’edat a la fotografia / vídeo presentada, s’autoritza la seva 

publicació, i s’eximeix a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt de qualsevol responsabilitat 

que pugui sorgir de la seva publicació. 

 

PREMIS: 

- Premi d’un llibre electrònic (ebook) al vídeo més original  

 

JURAT: 

Estarà constituït, per una banda: un jurat popular que puntuarà segons els “likes” aconseguits a 

l’Instagram d’acord amb els següents criteris:  

- De 0 a 10 likes:        10 punts 

- De 10 a 20 likes:       20 punts 

- De 20 a 30 likes      30 punts 

- Més de 30 likes:        40 punts 

 

Per l’altre, un jurat format per representants de la Biblioteca La Muntala, de les Regidories de Cultura i 

Ensenyament, que s’encarregaran de puntuar els vídeos segons els següents criteris definits per 

l’organització:  

- Originalitat:        màxim 20 punts 

- Caracterització:              màxim 20 punts 

- Grau de dificultat:      màxim 20 punts 

 

El guanyador serà el que aconsegueixi major nombre de punts un cop sumats els dels dos jurats. La 

puntuació màxima a obtenir serà de 100 punts. 

http://www.svmontalt.cat/


 

El veredicte es farà públic, el dia 9 d’octubre durant l’acte del Correllengua i posteriorment es farà la  

publicació a través de la pàgina web i de les xarxes socials de l’Ajuntament.  

El jurat pot declarar el concurs desert. 

La decisió del jurat serà inapel·lable. 

DISPOSICIONS FINALS 

L'organització es reserva el dret de poder modificar alguna d'aquestes normes si ho creu convenient. 

 

 

Regidoria de Cultura i Festes 

 

 

Sant Vicenç de Montalt a 20 de setembre de 2021 

 


