
CONCURS	  DE	  LLOANCES	  	  
Aplec	  de	  Santa	  Brígida	  2017	  
 
	  
	  

Orientacions	  per	  escriure	  lloances	  a	  Santa	  Brígida	  
 
 
Què	  és	  una	  lloança?	  

Tal	  com	  la	  paraula	  diu,	  “lloança”	  és	  lloar	  les	  virtuts	  i	  les	  grandeses,	  expressar	  els	  sentiments	  i	  
les	  emocions...	  	  que	  ens	  produeix	  un	  fet,	  un	  lloc	  que	  en	  aquest	  cas	  és	  Santa	  Brígida;	  l’ermita,	  
la	  muntanya,	  l’entorn	  on	  està	  situada	  o	  l’aplec.	  I	  ho	  expressem	  de	  forma	  poètica.	  

Com	  ha	  de	  ser	  una	  lloança?	  

Una	  lloança	  ha	  de	  ser	  curta;	  de	  quatre	  o	  cinc	  versos	  i	  ha	  de	  tenir	  rima.	  
La	  rima	  pot	  ser	  perfecta	  o	   imperfecta:	  rima	  perfecta	  és	  aquella	  en	  què	   les	  últimes	  síl·∙labes	  
són	  iguals	  i	  	  imperfecta	  és	  la	  que	  rimen	  els	  sons,	  no	  les	  síl·∙labes.	  
En	  una	  lloança	  de	  quatre	  versos	  la	  rima	  ha	  de	  ser	  així:	  el	  1r	  vers	  amb	  el	  3r	  i	  el	  2n	  amb	  el	  4t	  
vers	  (A-‐B-‐A-‐B).	  	  
En	  una	  lloança	  de	  5	  versos	  la	  rima	  ha	  de	  ser:	  el	  1r	  vers	  amb	  el	  3r,	  el	  2n	  amb	  el	  4t	  i	  el	  5è	  amb	  
el	  quart	  (A-‐B-‐A-‐B-‐B	  ).	  

Un	  cop	  escrita	  on	  es	  porta?	  

Durant	   l’aplec,	   trobareu	  al	  bar	  una	  caixa	  per	  posar-‐les.	  Es	   tracta	  d’escriure	  en	  un	  paper	   la	  
lloança	   i	   a	   l’altra	   cara	   del	   paper	   el	   nom	   o	   un	   pseudònim.	   També	   cal	   esmentar	   a	   quina	  
categoria	  participes:	  infantil	  (fins	  a	  12	  anys)	  	  o	  adult.	  	  
Cal	  entregar-‐les	  abans	  de	  les	  13:00;	  a	  continuació	  el	  jurat	  es	  reuneix	  per	  triar	  la	  millor	  i	  abans	  
de	  les	  sardanes	  es	  donen	  els	  premis	  als	  guanyadors.	  	  

Us	  animem	  a	  participar!	  
	  

ORGANITZA:	  	  



7è	  CONCURS	  FOTOGRÀFIC	  	  “NUMMULIT”	  
Aplec	  de	  Santa	  Brígida	  2017	  

1.	  TEMA:	  	  APLEC	  2017	  

2.	  PARTICIPACIÓ:	  Obert	  a	  tothom	  

3.	  NORMES	  GENERALS:	  	  

-‐ Les	  obres	  han	  d’estar	  realitzades	  durant	  l’aplec	  2017	  
-‐ Els	  /les	  concursants	  es	  responsabilitzaran	  de	  la	  inexistència	  de	  drets	  a	  tercers	  i	  de	  

tota	  reclamació	  per	  dret	  d’imatge.	  
-‐ Les	  obres	  poden	  ser	  en	  blanc	  i	  negre	  o	  amb	  color.	  
-‐ Únicament	  es	  podran	  lliurar	  les	  obres	  en	  format	  digital.	  
-‐ No	  s’acceptaran	  obres	  amb	  retocs	  digitals	  llevat	  dels	  aplicats	  a	  l’enquadrament	  i	  a	  la	  

lluminositat	  de	  la	  imatge	  .	  
-‐ Els	  concursants	  podran	  presentar	  un	  màxim	  de	  tres	  fotografies.	  

4.	  LLIURAMENT	  DE	  LES	  OBRES:	  

Format	  digital	  
Les	  obres	  s’entregaran	  mitjançant	  el	  correu:	  esquelles@hotmail.com	  
Les	  obres	  s’hauran	  de	  presentar	  en	  format	  jpg.	  
Es	  recomana	  una	  resolució	  digital	  mínima	  de	  300pp	  (2362	  x	  1772).	  
Si	  és	  necessari	  les	  obres	  també	  podran	  ser	  enviades	  en	  arxius	  comprimits	  (RAR	  o	  ZIP).	  
En	  l’assumpte	  del	  mail	  cal	  especificar:	  Concurs	  de	  fotografia.	  
Al	  mail	  s’hi	  haurà	  d’adjuntar:	  	   -‐	  NOM	  I	  COGNOMS	  DE	  L’AUTOR	  

	   -‐	  TELÈFON	  I	  CORREU	  ELECTRÒNIC	  
	   -‐	  TÍTOL	  DE	  L’OBRA	  

5.	  TERMINI	  MÀXIM	  D’ENTREGA:	  28	  de	  febrer	  de	  2017	  

6.	  PREMIS:	  S’entregaran	  els	  premis	  a	  un	  dels	  actes	  de	  l’Aniversari	  del	  Grup	  Esquelles	  
(s’especificarà	  en	  el	  programa	  de	  l’Aniversari)	  

1r	  PREMI:	  Un	  trípode	  (col·∙laboració	  de	  BAMBÚ	  D’ART)	  
2n	  PREMI:	  	  Un	  llibre	  de	  fotografia	  (col·∙laboració	  del	  GEAE)	  
3r	  PREMI:	  Un	  lot	  de	  productes	  del	  grup	  Esquelles	  (col·∙laboració	  del	  GEAE)	  

7.	  EXPOSICIÓ:	  Les	  obres	  seran	  exposades	  durant	  l’aplec	  2018	  a	  l’ermita	  de	  Santa	  Brígida.	  	  

	  

ORGANITZA:	   	   COL·∙LABORA:	  	  

	  


