XXXIV CONCURS LITERARI DEL
CASAL CÍVIC I ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN D’OLOT
BASES
1. Podran participar tots els usuaris dels casals, clubs, esplais ....
2. Els treballs hauran de ser inèdits, presentats amb word (per correu
electrònic o amb llapis de memòria, preferentment lletra Times New
Roman 16, a doble espai. No es poden presentar treballs premiats en
edicions anteriors.
3. En els treballs haurà de figurar el títol i la categoria de premi al qual
concursen: poesia, tradició i costums, o narrativa. Caldrà adjuntar el
treball en un fitxer apart el títol, la categoria del premi i les dades de
l’autor: nom, cognoms, telèfon, adreça i correu electrònic (en cas de
tenir-ne).
4. Ens poden fer arribar els treballs per qualsevol dels mitjans que se
citen a continuació:
a) Per CORREU ELECTRÒNIC DE L’ASSOCIACIÓ:
aagentgranolot@gmail.com
b) Amb llapis de memòria al CASAL CÍVIC I ASSOCIACIÓ DE GENT
GRAN D’OLOT, C/LORENZANA, nº2 – 17800 OLOT, on el copiarem en
un fitxer.
c) Si algú no fa el treball amb ordinador, pot portar-lo,
excepcionalment, en DINA4 al CASAL CÍVIC I ASSOCIACIÓ DE GENT
GRAN D’OLOT, C/LORENZANA, nº2 – 17800 OLOT i procediríem a
passar-li per ordinador.
5. El termini d’admissió d’obres finalitzarà a finals de Març de 2021.
6. El jurat es reunirà amb la deguda antelació i comunicarà el resultat a
les persones premiades.
7. El dia del veredicte i el local on s’emetrà es concretaran
properament. Tot seguit es procedirà al lliurament de premis.

8. El mateix dia es presentarà el llibre-recull on hi ha recopilades les
obres guanyadores des de l’any 2014.
9. Per a cadascuna de les modalitats a les quals es podrà concursar, es
concediran tres premis (1er, 2on, 3er), però el jurat es reserva el
dret de concedir tots els accèssits que estimi convenient. Els premis
poden ser declarats deserts. Cada concursant només podrà optar a
un premi per cada modalitat.
10.Els treballs premiats quedaran en propietat del Casal Cívic i
Associació de Gent Gran d’Olot, amb l’autorització que podrà
publicar i difondre el seu contingut.
11. La presentació al concurs literari pressuposa l’acceptació de les
bases esmentades.
12.Per qualsevol dubte o aclariment es poden posar en contacte al
Casal Cívic i Associació de Gent Gran d’Olot. Telèfon - 972 26 01 32 al
correu electrònic: aagentgranolot@gmail.com o al local social: C)
Lorenzana, 2

PREMIS
Narrativa Lliure
Cada concursant podrà presentar una narració d’una extensió de 2 a 10
pàgines.
Poesia
Cada concursant podrà presentar una poesia o recull de poemes,
l’extensió de les quals serà de 14 a 50 versos.
Tradicions, Costums i Llegendes
Cada concursant podrà presentar un treball d’una extensió de 2 a 10
pàgines.

