BASES PER A LA PRESENTACIÓ D’ESCRITS PER AL
PROGRAMA DE FESTA MAJOR 2017
 Es publicarà una sola col·laboració de cada autor.
 ESCRIT: el text presentat ha de tenir una extensió no superior a 2 fulls DIN A-4 a doble
espai. S’acceptaran textos amb extensió superior en les casos d’articles de divulgació,
en els que es constati un treball de recerca i investigació.


IMATGES: es recomana que els escrits vagin acompanyats d’imatges (màxim 2).
Aquestes s’han de presentar en format “.jpg” o “.tiff” (en arxius independents, no
incorporades en el text).
Han de tenir una resolució mínima de 1600x1000 píxels (tingueu especial cura amb
les imatges descarregades des de la xarxa o amb les fotografies fetes amb càmeres
compactes o amb mòbils).
Han d’incorporar el peu de foto corresponent.
No es garanteix la publicació d’aquestes en el cas que no es compleixi algun dels
requisits.
La inclusió i el tractament de les imatges queda subjecta a les necessitats sorgides del
procés de maquetació.

 PRESENTACIÓ: les aportacions al llibre s’han de fer adjuntant al material que
s’entrega la següent informació:
o Nom i cognoms de qui fa l’escrit
o Telèfons de contacte i e-mail de contacte, si en té.
o Títol
o Signatura del text (aquest és el nom que farem constar com autor/a del text en el
programa). Si no s’indica específicament, utilitzarem el nom que s’haurà apuntat
seguint les indicacions del primer punt.
Els originals es presentaran en suport informàtic (arxiu de text –NO PDF- compatible
amb Windows) per una de les següents vies:
o Al correu electrònic llibrefmgelida@gmail.com
o Per registre d’entrada a l’Ajuntament, adjuntant un CD o USB amb la documentació.
En els dos casos, l’escriptor ha de rebre per part del servei de cultura de
l’Ajuntament, per e-mail o per telèfon, la confirmació de l’arribada del material.
 El termini per presentar els escrits és el divendres 2 de juny. No es garanteix la
inclusió dels escrits, imatges o modificacions lliurats més enllà d’aquesta data.
 La persona signant del text es fa responsable dels continguts que hi expressa.
 L’Ajuntament farà una correcció ortogràfica de tots els escrits, de la qual se’n farà
arribar còpia a cada autor abans de la seva publicació.
 Les imatges publicades pertanyen al seu autor, qui manifesta que les ha obtingudes
lleialment i legítima. L’Ajuntament no es fa responsable de les reclamacions que per les
mateixes puguin produir-se, especialment pel que fa a l’autoria i al compliment de la
LOPD.
 En tant que responsable de l’edició, la Regidoria de Cultura es reserva el dret de no
publicar les col·laboracions que per causes motivades no s’adaptin a l’objecte del
programa.
Per qualsevol gestió o aclariment al respecte, podeu contactar amb l’àrea de cultura (Eli
Huertas), per telèfon (93.779.00.58) o a través de l’adreça llibrefmgelida@gmail.com
Gelida, 28 d’abril de 2017

Plaça de la Vila, 12 -08790 Gelida – tel. 93 779 00 58 – Fax 93 779 01 00 – e-mail: gelida@diba.cat – www.gelida.cat

