
Qui hi pot participar?

Hi pot participar qualsevol persona major de 18 anys. 
Cal emplenar el formulari (casadecultura.cat) abans 
del dia 5 de març.

Les places són limitades: s’admetrà un màxim de 14 
persones per ordre estricte d’inscripció.

Els participants hauran de presentar-se una hora 
abans de l’inici de la competició.

Com hi puc participar?

Cada participant ha de tenir preparats quatre poemes. 
Per recitar o llegir cada poema disposa de 3 minuts. 

Els poemes han de ser originals i de creació pròpia. La 
temàtica i l’idioma són lliures. No es pot utilitzar cap 
objecte ni recurs escènic durant l’actuació; només veu, 
cos i micròfon.

L‘ordre de participació es farà a l’atzar.

Quin funcionament tindrà l’activitat?

En una primera ronda classificatòria, tots els poetes 
recitaran un primer poema. Els vuit més ben puntuats 
passaran als quarts de final. Els participants que hagin 
empatat tornaran a recitar el mateix poema i seran 
puntuats un altre cop. Si tornen a empatar es recorrerà 

a l’aplaudiment del públic i el més aplaudit passarà a 
la ronda següent.

Els participants hauran de recitar un segon poema 
complint les mateixes normes. Els quatre més ben 
puntuats passaran a les semifinals. L’ordre de parti-
cipació es decidirà segons els punts obtinguts en la 
primera ronda, de menor a major puntuació.

De la mateixa manera, hauran de recitar un tercer poe-
ma i els dos més ben puntuats passaran a la final, amb 
la lectura del quart poema. Finalment, el participant 
més ben valorat serà el guanyador.

Quin sistema de puntuació s’utilitzarà?

Es repartiran 5 pissarres entre el públic assistent, que 
s’encarregarà de valorar els rapsodes una vegada fina-
litzada cada actuació. Les puntuacions comprendran 
entre 0 i 10 punts i podran dur un decimal. Per fer la 
valoració, en cada actuació s’eliminaran les pissarres 
amb les notes més alta i més baixa i se sumaran les 
tres restants. 

Què ha de valorar el públic?

Es valorarà el poema en si, la interpretació i la respos-
ta del públic.

Per a més informació podeu enviar un correu electrò-
nic a slamgirona@gmail.com.
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