
5. PREMIOS:  Para cada unha das tres categorías establécense os 

seguintes recoñecementos: 

a. Primeiro premio: consistente nun trofeo, un diploma e 

un lote de libros. 

b. Segundo premio: consistente nun trofeo, un diploma e 

un lote de libros.  

O premio fallarase o xoves 17 de maio de 2018, nun acto que 

terá lugar na Praza Maior de Xinzo de Limia, ás 12.00h.  

6. PUBLICIDADE DOS TRABALLOS E DEREITOS: Coa entrega dos 

traballos cédese o dereito a darlles publicidade e de seren 

amosados nas páxinas web da Fundación Carlos Casares e do 

Concello de Xinzo de Limia, así como nos espazos físicos desas 

entidades se se dá o caso.  

O autor ou autora da obra é o único responsable do que nela se 

inclúa. Os organizadores declinan toda a responsabilidade legal 

sobre o seu contido. 

A participación neste concurso supón a plena aceptación destas 

bases. Ante calquera dúbida, prevalecerá a opinión do xurado. 

Non se devolverán os traballos presentados, que quedarán 

recollidos no arquivo da Fundación Carlos Casares. O Concello 

de Xinzo e a Fundación Carlos Casares reservan o dereito, nun 

futuro, da publicación das obras gañadoras nas distintas 

edicións, previa petición formal aos gañadores. 

Xinzo de Limia, 5 de abril de 2018 

 

 

 

 

 

 
 

 
CONCURSO “A LIMIA É ASÍ” 
Conta, retrata ou filma un aspecto da túa comarca  

e gaña un premio 

CONVOCATORIA _______> 
En marzo de 1959 Carlos Casares remataba e asinaba un 

traballo escolar encargado polo profesor Don Ángel Cocho. Titulábase 

“La Limia es así”, e nas súas 15 páxinas percorría a xeografía, historia, 

tradicións e principais monumentos da comarca. Esta peza revela a 

visión que un mozo de apenas 17 anos tiña do seu espazo vital e 

amosa o cariño que lle tiña á súa terra. 

O Concello de Xinzo de Limia e a Fundación Carlos Casares 

queren recordar ese momento convocando o concurso “A Limia é asi”, 

e convidan a todos os nenos e nenas dos centros escolares da Limia 

para que presenten obras orixinais que sexan un reflexo de como 

viven, senten e transmiten calquera aspecto da comarca. 



BASES_______> 
 

1. DESTINATARIOS E TEMÁTICA: Alumnado dos centros escolares 

da comarca da Limia de 12 a 17 anos de idade.  O tema versará 

sobre a Limia, ben dende unha visión global ou dende un 

aspecto ou tópico concretos (xeografía, historia, natureza, 

tradicións, gastronomía, etc.). 

 

2. CATEGORÍAS: Hai tres categorías de concurso, e calquera 

participante pode concorrer en máis de unha categoría se o 

desexa:  

a. Texto divulgativo breve: Obra de non ficción, divulgativa 

ou xornalística, escrita en lingua galega, cunha 

extensión mínima de 500 palabras e máxima de 1.000.  

b. Fotografía: Unha fotografía ou serie de fotografías cun 

eixe temático común. Formato mínimo para imprimir de 

10*15 cm e máximo de 30*42 cm.  

c. Peza audiovisual: Unha obra rodada en formato de 

vídeo, cunha duración mínima de 1 minuto e máxima de 

3 minutos.  

As obras serán orixinais, en lingua galega e non premiadas 

anteriormente noutros concursos. Non se aceptarán obras 

con opinións e imaxes violentas, vexatorias ou insultantes. 

3. MODO DE ENVÍO E PRAZO DE RECEPCIÓN: A convocatoria 

estará aberta do 7 de abril ao 4 de maio de 2018. As obras 

deberán remitirse ao mail: fundacioncarloscasares@gmail.com. 

Xunto coas obras deberá achegarse, no mesmo correo 

electrónico, os seguintes datos identificativos:  

a. Nome completo e idade 

b. Título da obra 

c. Enderezo e teléfono de contacto do pai, nai ou titor da 

persoa participante. 

  

Ou ben, se se prefire, poden enviarse ou entregarse de forma 

física na Casa da Cultura de Xinzo de Limia, nun sobre grande 

no que figure por fóra o título da obra e no interior, ademais da 

obra, un sobre pechado, no que figurarán os mesmos datos 

identificativos que se solicitan por correo electrónico. 

 

4. XURADO E CRITERIOS DE VALORACIÓN: O xurado estará 

composto por: 

a. O alcalde de Xinzo de Limia ou persoa en quen delegue 

b. O presidente da Fundación Carlos Casares ou persoa en 

que delegue 

c. O crítico de cine Miguel Anxo Fernández. 

d. A fotógrafa Lara Bacelo. 

e. A xornalista Paula Palomanes. 

Premiarase a creatividade, a orixinalidade, o equilibrio e 

composición dos traballos e os recursos técnicos e estilísticos 

empregados. O premio non poderá ser declarado deserto.  

mailto:fundacioncarloscasares@gmail.com

