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Tu ens    RECRECRECREComanes    

Concurs de booktrailers per a joves - 2015 

 

La Biblioteca Central d’Igualada, amb l’objectiu de dinamitzar i promoure la lectura entre el públic jove, 
convoca Tu ens REComanes, un concurs de booktrailers. També es vol fomentar  el desenvolupament 
d’habilitats digitals, creatives i col·laborat ives dels joves lectors.  

El booktrailer és un vídeo curt per presentar visualment l’atmosfera d’un llibre, sense mostrar-ne la trama 
completa ni el desenllaç, de manera que suggereixi i generi interès del lector per llegir-lo. A 
www.booktrailer.cat hi ha enllaços amb exemples de booktrailers i recomanacions de com han de ser.  

 

Bases 
1. Hi poden participar joves d’entre 14 i 20 anys.  

2. Es pot participar sol o formant un equip d’entre 2 i 4 persones.  

3. Cada equip pot presentar únicament un booktrailer.  

4. El booktrailer ha de correspondre a un llibre, de lliure elecció, que formi part del fons de la Biblioteca 
Central d’Igualada i hi ha d’aparèixer el llibre en suport físic.  

5. El booktrailer ha de tenir una durada màxima de 90 segons i ha de ser inèdit.  

6. S’han d’utilitzar materials lliures de drets. En altre cas, és responsabilitat dels autors del booktrailer 
gestionar els drets d’autor i la propietat intel·lectual dels continguts.  

7. Només s’admetran els formats reproduïbles amb el programa VLC. 

8. El termini de presentació és del 2 al 30 de novembre de 2015. Cal portar un llapis USB a la Biblioteca 
Central d’Igualada amb el booktrailer o enviar-lo per Wetransfer (www.wetransfer.com) a 
b.igualada.c@diba.cat. 

9. Cal fer constar, en un document word: 

a. La persona o representant de l’equip (nom, cognoms, número de carnet de la Biblioteca, edat, 
població, adreça electrònica i telèfon) i els noms de la resta de membres de l’equip.  

b. El títol, l’autor i l’editorial del llibre del qual es fa el booktrailer i un text breu explicant els motius 
d’haver-lo triat. 

10. Hi haurà dos premis: un atorgat per un jurat i un altre pel públic. Aquest serà per al booktrailer que hagi 
rebut més ‘M’agrada’ per Internet. El jurat pot atorgar accèssits.  

11. Els premis consisteixen en un lot de llibres i pel·lícules i una entrada per al cinema de l’Ateneu 
d’Igualada, per a al guanyador o per a cada membre del grup. A més, els booktrailers guanyadors es 
penjaran a la web de la Biblioteca. 

12. El jurat estarà format per tres persones vinculades al món del llibre, la cultura i la comunicació 
audiovisual.  

13. Es valorarà la qualitat artística, la creativitat, el guió o coherència argumental  i la qualitat tècnica.  

14. L’atorgament de premis i la projecció dels booktrailers seleccionats serà el dia 22 de desembre de 
2015, dimarts, a les 7 de la tarda, a la sala d’actes de la Biblioteca Central d’Igualada. 

15. Els booktrailers presentats seran propietat dels seus autors. La Biblioteca pot difondre’ls, sempre que 
n’especifiqui l’autoria i no els faci servir amb finalitats comercials.  

16. La Biblioteca declina tota responsabilitat legal sobre els continguts dels booktrailers. Els autors en són 
els únics responsables.  

17. La participació implica l’acceptació d’aquestes bases i la cessió dels drets per a la difusió.  

18. L’organització es reserva el dret a solucionar qualsevol incidència no prevista en aquestes bases. 

 

Igualada, setembre de 2015 


