PREMIS SANT GREGORI 2020

XXXIII CONCURS LITERARI
Termini de lliurament: Dijous 23 d’abril de 2020

BASES CONVOCATÒRIA
1. Podran prendre part en aquest concurs les obres inèdites en català i
no premiades en altres concursos.
2. S’estableixen dues seccions: SECCIÓ GENERAL i SECCIÓ LOCAL.

SECCIÓ GENERAL
3. CATEGORIES: *PROSA-JUVENIL: Escriptors/es nascuts del 2004
al 2007 (ambdós inclosos).
*PROSA-ADULTS: Escriptors/es nascuts fins l'any 2003.
*POESIA: Escriptors/es nascuts fins l'any 2006.
*MICRORELATS: Escriptors/es nascuts fins l'any 2007.
4. CARACTERÍSTIQUES:
4.1. Categoria PROSA JUVENIL i ADULTS:
- Estil: Narrativa curta -Tema: Lliure -Extensió: Mínim 5 planes / Màxim 25 planes
- Presentació: DIN A-4. Mecanografiat per una cara a doble espai.
- S’admeten il·lustracions integrades en el text.
4.2. Categoria POESIA:
- Tema: Lliure
- Extensió: Mínim 5 planes-100 versos / Màxim 15 planes-300 versos
- Presentació: DIN A-4. Mecanografiat per una cara a doble espai.
4.3. Categoria MICRORELATS:
- Estil: Narrativa curta - Tema: Lliure
-Extensió: Mínim 6 línies / Màxim de 30 línies
- Presentació: DIN A-4. Mecanografiat per una cara a doble espai.
- S’admeten il·lustracions integrades en el text
5. PREMIS: Els premis a l’obra guanyadora seran:
CATEGORIA PROSA-JUVENIL: 300 €
CATEGORIA PROSA-ADULTS: 500 €
CATEGORIA POESIA: 500 €
CATEGORIA MICRORELATS: 100 €
El jurat podrà concedir els accèssits que consideri oportuns.

MENCIÓ ESPECIAL
6. En la secció GENERAL, categoria PROSA - ADULTS
L’Associació “Dones de la Vall” de Sant Gregori, atorgarà una menció especial a l’obra que per la seva
temàtica o contingut relacionat amb el món de la dona, la considerin mereixedora d’aquesta distinció.
Aquesta associació, es reserva el dret a publicar els treballs que hagin assolit aquesta menció especial.

SECCIÓ LOCAL
7. En aquesta secció hi podran participar aquelles persones que resideixin a la Vall de Llémena.
8. CATEGORIES:
*INFANTIL: Escriptors/es de nascuts del 2008 al 2011 (ambdós inclosos). S’inclouen residents
a la Vall del Llémena i/o alumnes de l’escola pública Agustí Gifre.
*PROSA-ADULTS: Escriptors/es nascuts fins l'any 2007.
9. CARACTERÍSTIQUES:
9.1. Categoria PROSA-INFANTIL:
- Estil: Narrativa curta - Tema: Lliure -Extensió: Màxim 5 planes
- Presentació: DIN A-4. Mecanografiat per una cara a doble espai.
- S’admeten il·lustracions integrades en el text.
9.2. Categoria PROSA-ADULTS:
- Estil: Narrativa curta -Tema: Lliure
- Extensió: Mínim 5 planes / Màxim 25 planes
- S’admeten il·lustracions integrades en el text.
10. PREMIS: Els premis de l’obra guanyadora seran:
CATEGORIA INFANTIL: lot de material escolar i jocs
CATEGORIA PROSA-ADULTS: 500 €
El Jurat podrà concedir els accèssits que consideri oportuns.
11. En aquesta secció es valorarà que l’argument, físic o
conceptual, es relacioni amb la Vall.

BASES COMUNS A LES DUES CONVOCATÒRIES
12. TERMINI i LLIURAMENT DE LES OBRES:
12.1. Les obres s’hauran de presentar a l’Ajuntament (Avinguda Girona, 33 - 17150 Sant Gregori)
Fins el dia 23 d’abril i obligatòriament amb pseudònim.
S'ha d'incloure en un sobre tancat les dades següents:
Nom i Cognoms / Data de naixement / Adreça postal / Correu electrònic.
12.2. Només s’admetrà una sola obra per autor i categoria.
12.3. El treball s’haurà de presentar en format digital (PDF) en un CD o pendrive i una
còpia en paper.
13. JURAT I VEREDICTE:
13.1. El jurat estarà format per persones del món de les lletres i dos representants de
l’Ajuntament. La seva decisió serà inapel·lable.
13.2. El veredicte del jurat es donarà a conèixer el dia 5 de juny de 2020 a les 20 h
en un acte públic a la Sala Mediterrània del Centre Cívic de Sant Gregori.
13.3. El jurat es reserva la possibilitat de considerar desert algun dels premis si així ho
considera oportú.
14. ALTRES:
14.1. Els originals no premiats es podran retirar a l’Ajuntament a partir de l’adjudicació
del premi durant el termini de tres mesos.
14.2. Els concursants es comprometen a acceptar íntegrament les bases de la convocatòria.
14.3. L’Ajuntament es reserva el dret a publicar els treballs presentats.
14.4. Els guanyadors de cada una de les categories en les cinc darreres edicions no
podran optar al primer premi en la mateixa modalitat.

Organtiza:
AJUNTAMENT DE SANT GREGORI
Avinguda Girona, 33 - 17150 Sant Gregori
Tel. 972 42 83 00 www.santgregori.cat
cultura@santgregori.cat

Col·labora:

