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HORARI:

Matí, de dimecres a dissabte de 10 a 14 h

Tarda, de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h

Termini de lliurament de punts de llibre: de l’1 d’abril al 19 de maig
Lliurament de premis: 17 de juny, a les 18.30 h, a l’Auditori
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2019 
50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna 

El 20 de juliol de 1969 per primera vegada l'home va trepitjar la Lluna. 
Tres tripulants de la nau espacial Apollo 11 (Neil Armstrong, Edwin 
Aldrin i Michael Collins) van ser els primers a arribar. 
Sens dubte, un dels moments més importants de la història de l'home i 
de la tecnologia. "Un petit pas per a l'home, un gran pas per a la 
humanitat", va ser la frase amb què Armstrong va definir un dels fets 
més significatius de la Història, que va poder ser presenciat en directe 
per més de 600 milions de persones a tot el món gràcies a la televisió. 
L'Apol·lo 11, va ser impulsat per un coet, el Saturn V i llançat a l'espai 
des del complex espacial Kennedy, a Cap Cañaveral (Florida) el 16 de 
juliol de 1969. Va arribar a la superfície lunar el 20 de juliol d'aquest 
mateix any i al dia següent dos astronautes (Armstrong i Aldrin) van 
caminar sobre la superfície de la Lluna, on en total van estar 21 hores 
36 minuts i 20 segons. 
El 22 de juliol van tornar a la Terra. 
Per aconseguir aquesta gesta, però, hi va haver almenys una dècada 
de preparació. 
Dos dels tres tripulants de l'Apollo 11, Aldrin i Collins tenen ja 89 i 88 
anys, respectivament, però Armstrong, el comandant de la missió, que 
va ser el primer home a posar un peu en el satèl·lit de la Terra, i 
convertir-se així en un dels herois mundials, va morir el 2012 als 82 
anys . 
Només 12 persones han aconseguit trepitjar la superfície lunar. 
Cap altre home ha tornat a visitar la Lluna des de fa 46 anys. 
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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:  2019.  50 anys de l’arribada de l’home a la Lluna 
 
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 de l’1 d’abril al 19 de maig 
de 2019 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 25 de juny fins al 8 de setembre de 2019.  
 
8. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 17 de juny a les 18:30 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 regal 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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