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REPTE LITERARI - SANT JORDI  MARCIÀ
Com seria una diada de Sant Jordi a Mart?

Des de la Vil·la Urània volem celebrar la Diada de Sant Jordi d’enguany proposant un repte
literari! T’atreveixes a escriure?

Portem unes edicions d’aquesta diada força inusual així que et reptem a imaginar com es
deu celebrar aquesta festa al planeta de moda: Mart.

Per participar només cal que redactis un breu relat que narri o transcorri en una Diada de
Sant Jordi al planeta vermell i ens el facis arribar. Hi ha parades de llibres? Hi ha roses
marcianes? Com són les celebracions populars en aquest indret?

No hi ha més requisits que aquest. Tothom hi pot participar. Per posar-t’ho fàcil existeixen
tres modalitats diferents per presentar la teva creació: escrivint un relat o poema curt,
publicant un microrelat o micropoema en un sol tweet o fent una representació en format
vídeo (titelles, dibuixos, actuant…).

Deixa volar la teva imaginació i fes-nos arribar el teu relat. Totes les creacions marcianes
rebudes es publicaran al web del centre per compartir aquest Sant Jordi tan marcià!

BASES DE PARTICIPACIÓ

1. Pot participar tota persona sense requisits d’edat.
2. Es podran fer arribar les creacions inèdites del 12 al 22 d’abril, ambdós inclosos,

pels diferents canals proposats per a cada modalitat.
3. Pot ser tant en català com en castellà.
4. Hi ha tres modalitats possibles de participació: “Modalitat text”, “Modalitat tweet” i

“Modalitat vídeo”

5.1) Modalitat Text
- L’extensió ha de ser com a màxim d’una plana (màxim 3.500 caràcters).
- Pots escriure en prosa o poesia.
- L’escrit ha de tenir un caràcter literari inspirat en la celebració de la Diada al planeta
Mart.
- Cada participant pot enviar tants relats inèdits com vulgui en format word,
openoffice o PDF a informacio@vilaurania.net

5.2) Modalitat Tweet
- Publica un microrelat o poema escrit en un sol tuit (màxim 280 caràcters).
- Etiqueta el tuit amb #SantJordiMarcià
- En el mateix tuit menciona a @VilaUrania
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- L’escrit ha de tenir un caràcter literari inspirat en la celebració de la Diada al planeta
Mart.
- Cada participant pot publicar tants tuits inèdits com vulgui mencionant
@VilaUrania i afegint l’etiqueta #SantJordiMarcià

5.3) Modalitat Vídeo
- Explica el teu relat amb titelles, objectes casolans, dibuixos, actuant... i
enregistra-ho en un vídeo de màxim 2 minuts.
-  La representació ha d’estar inspirada en la celebració de la Diada al planeta Mart.
- Publica’l a Twitter amb l’etiqueta #SantJordiMarcià i mencionant el perfil de
@VilaUrania.
- Si no tens twitter no t’amoïnis, pots enviar el teu vídeo en format MP4 a
informacio@vilaurania.net
- Cada participant pot fer tants vídeos inèdits com vulgui enviant-los a
informacio@vilaurania.net o publicant-los a twitter mencionant @VilaUrania i afegint
l’etiqueta #SantJordiMarcià

5. Totes les creacions participants seran compartides als diferents canals del centre
cívic Vil·la Urània, segons les possibilitats tècniques de cadascun.

6. Quedaran fora de la convocatòria aquells relats que no compleixin les bases
establertes. També aquells relats que discriminin algun col·lectiu o atemptin contra
els drets de les persones.
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