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HORARI:

Matí, de dimecres a dissabte de 10 a 14 h

Tarda, de dilluns a divendres de 16 a 21 hde 15.30 a 20.30 hde 15.30 a 20.30 h

Termini de lliurament dels punts de llibre:

Lliurament de premis:



 

2020 

#bibliorubi fa 10 anys! 
 

Enguany celebrem el 10è aniversari de la inauguració de la nova 

Biblioteca de Rubí. El 30 de gener del 2010 es va inaugurar una de les 

biblioteques més grans de tot Catalunya. Ubicada en una antiga nau de 

la fàbrica la Josa, la #bibliorubi ha fet 10 anys amb molt bona salut i 

amb moltes ganes de seguir creixent i aprendre juntament amb la ciutat 

de Rubí. 

 

En l’actualitat és la Fàbrica d’Experiències per aprendre, investigar, 

compartir, crear i jugar. Un espai de trobada i de cohesió, per participar, 

descobrir, innovar i inspirar-se amb tot el que hi passa dins i a fora. 

 

Més de 30 mil socis, més de 90 mil documents, més de 500 visitants 

diaris i 300 préstecs diaris, fan de la Biblioteca de Rubí un centre 

cultural de referència a la ciutat de Rubí. 

 

Però com us agradaria que fos la biblioteca en realitat? En aquest 

sentit, el concurs us proposa un repte: 

 

Com us imagineu la biblioteca d’aquí a 10 anys més? Com creieu que 

serà la #bibliorubi el 2030? 
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2. Tècnica: S’accepta qualsevol tècnica, excepte l’ús dels retoladors 

fluorescents, les imatges animades i les lletres en relleu. 

 

3. El tema serà:  2020. #bibliorubi fa 10 anys! 
 
4. Només es pot presentar una obra per participant.  

Els punts han de tenir un format de 21 x 6 cm presentats en suport 

cartolina blanca. En el cas de treballs realitzats amb ordinador, aquests 

han d’anar acompanyats d’un suport informàtic on hi hagi la imatge 

amb una resolució de 300 ppp com a mínim. 

Han de ser treballs inèdits. 

Darrere del punt de llibre , han d’estar consignats el nom, els cognoms, 

el telèfon i l’edat. 

Els punts de llibre que no compleixin aquests requisits no seran 

acceptats i, per tant, no participaran en el concurs.  

 

5. El termini de presentació dels punts serà del 30 de març al 16 de 

maig de 2020 s’han de  lliurar a la Biblioteca Mestre Martí Tauler de 

Rubí. 

 

6. El jurat estarà constituït per membres del departament de Cultura, 

per membres de la Biblioteca, per un membre del departament de 

Comunicació i per membres del món de l’art i del disseny. 

 

7. Tots els punts de llibre seran exposats a la Biblioteca, a la Sala 

Infantil, des del 22 de juny fins al 19 de setembre de 2020.  

 

8. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 9 de juny a les 18 h, a 

l’Auditori de la Biblioteca. Totes les obres no premiades quedaran en 

propietat de l’Ajuntament de Rubí una vegada passats trenta dies des 

de la finalització de l’exposició dels punts de llibre a la Sala Infantil. 

 

9. Els guanyadors de les diferents categories rebran un premi l i els 

punts seran impresos i repartits entre els lectors de la Biblioteca. 

 

10. Drets d’autor: totes les obres premiades seran propietat de l’entitat 

organitzadora, que en podrà fer l’ús que consideri oportú. En tot 

moment es podrà fer menció del nom del creador, sense haver de 

pagar drets d’autor. 

 

 

1. Poden participar en el concurs els nens i joves de Rubí. Hi haurà 

quatre categories: 

 

Categoria A: de 5 a 7 anys 

Categoria B: de 8 a 9 anys 

Categoria C: de 10 a 13 anys 

Categoria D: de 14 a 16 anys 
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