
 

 

V Mostra professional de contacontes 
“Contescoltes” 

 
Divendres 26 d’octubre de 2012 

Monestir de Santa Maria de la Valldigna 
 Simat de la Valldigna (València) 

 
 

BASES V MOSTRA  
 

1. Poden participar en aquesta Mostra tots els/les contacontes que compten amb 
un espectacle propi plantejat de forma professional. 

2. Per a poder ser seleccionats per l’organització cal enviar:  
2.1 Un dossier on s’inclourà: 
- La fitxa d’inscripció. 
- Currículum. 
- Material fotogràfic en suport CD, arxiu JPG, resolució mínima 300 ppp. 
- Crítiques de premsa, si hi ha. 
- DVD amb la gravació de l’espectacle, si hi ha. 

2.2 Un correu-e amb:  
- La fitxa d’inscripció. 
- Currículum. 
- Material fotogràfic en Flickr o altra plataforma (indicar URL) 
- Gravació de l’espectacle en Youtube o altra plataforma (indicar URL) 
- Crítiques de premsa, si hi ha. 

 
3. El termini de presentació serà  del 15 de maig al 30 de juny. 
4. La temàtica dels contacontes pot anar dirigida a públic infantil, juvenil o adult.  
5. De tots els projectes presentats, l’organització, integrada per Tècnics de 

Cultura i Bibliotecaris dels Ajuntaments organitzadors, seleccionarà els 
espectacles que actuaran el dia 26 d’octubre al Reial Monestir de Santa Maria 
de la Valldigna en horari de matí o vesprada i tindrà una duració màxima de 20 
minuts per a mostrar l’espectacle. Depenent del nombre d’assistents es farà 
una o dues representacions. 

6. Per cobrir les despeses mínimes, els Ajuntaments pagaran 200 euros a cada 
contacontes. 

7. La Mostra Professional de Contacontes Contescoltes es reserva el dret 
d’utilitzar el material audiovisual aportat per poder prendre accions de caràcter 
divulgatiu, així com per poder fer reportatges, retransmissions o qualsevol altra 
acció abans i després de la mostra. 

8. En qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases, l’organització podrà 
prendre la decisió que estime oportuna. La participació en aquesta Mostra 
suposa l’acceptació íntegra de les bases. 

9. L’organització, durant el mes de juliol es posarà en contacte amb els 
professionals seleccionats. 

10. Les sol·licituds s’enviaran:  
10.1 En sobre tancat a la següent adreça: 

AJUNTAMENT D’ADOR 
A L’ATENCIÓ DE DAVID MARÍ 
TÈCNIC DE CULTURA  
PLAÇA LA FONT, 1 
CP 46790 
 

10.2 O a l’adreça de correu-e: biblioteca@barx.es  
 
 


