
  

 

CreArTec Sant Jordi 2020  
 

Aquest Sant Jordi confinat ens dona oportunitats culturals! 

Dins de les iniciatives que proposa l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per 

aquest Sant Jordi 2020, el NexeJove us animem a participar en el concurs 

CreArTec Sant Jordi 2020. 

Què és el concurs CreArTec? 

CreArTec és un Programa de Creativitat, Art i Tecnologia de l’Àrea d’Acció 

Juvenil i per aquest Sant Jordi confinat us proposem un concurs. Sigues el màxim 

creatiu! Us proposem les següents categories i possibilitats: dibuix, prosa, poesia, 

lletra original i lletra adaptada. Podeu enviar doncs dibuixos, imatges, textos, 

música, vídeos i en qualsevol composició, format i forma. 

Què hi guanyem?  

El primer de tot és que la cultura aquest Sant Jordi no s’aturarà. Però a més a 

més, els primers 150 participants rebran un val de 20 euros per a bescanviar per 

llibres a la llibreria Ferrer del municipi, a partir del pròxim 1 de juny. 

Més endavant, seran seleccionades les millors creacions de cada categoria per 

a fer-ne una exposició. 

Qui pot participar? 

Poden participar-hi els i les joves de 13 i 18 anys (empadronats al municipi 

nascuts entre els anys 2001 i el 2006 ambdós inclosos). 

Fins quant tinc temps? 

Hi pots participar del 23 al 30 d’abril de 2020. 

Com ho he de fer? 

Per a participar-hi has d’enviar la teva creació a través del formulari que 

trobaràs en aquest enllaç i també al web de l’Ajuntament (www.santfruitos.cat) 

i a les xarxes socials del NexeJove. 

Allà podràs adjuntar el teu treball, que no pot superar els 100 Mb de pes i el nom 

del qual ha de tenir el següent format: Cognom_Nom _categoria (per exemple: 

Carulla_Jordi_Dibuix.jpg). 

Pots presentar fins a 5 obres, però tan sols es donarà un val per participant. 

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu electrònic amb el teu número de 

participant. A partir del dia 1 de juny, donant aquest número a la Llibreria Ferrer 

podràs gaudir del val de 20€ en llibres! 
 

Feliç diada creativa de Sant Jordi! 

Sant Fruitós de Bages, 20 d’abril de 2020 

https://forms.gle/Do5hXymasoF85zrGA
http://www.santfruitos.cat/

