Ajuntament de Santa Oliva
BASES REGULADORES DEL CONCURS LITERARI “FES-TE LLEGIR”.
Amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi 2019 a l’INS Mediterrània d’El
Vendrell, la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santa Oliva organitza el
Concurs literari “Fes-te llegir” dins del marc del Pla Educatiu d’Entorn 2018-2019 del
municipi.
Aquest certamen literari vol contribuir al foment de l’ús de la llengua catalana entre
els joves a través de l’elaboració d’escrits breus que estimulin l’expressió escrita en
català així com la creativitat literària.
Les bases que el regulen són les següents:
1. La participació és oberta a tots els joves de l’INS Mediterrània.
2. És obligatori l’ús de la llengua catalana en la presentació dels escrits.
3. Tots els escrits que es presentin han de ser originals i inèdits (que no hagin
guanyat cap premi ni hagin estat publicats ni difosos en qualsevol mitjà).
4. La presentació pot ser individual o en grup de com a màxim 3 persones.
5. El tema és: ”L’amor no ha de fer mal”.
6. Els escrits de creació breu poden ser relats, contes o poemes i han
d’incloure un títol.
7. L’extensió màxima dels textos és de 1.000 caràcters amb espais inclosos
(sense comptar els del títol).
8. El termini de presentació dels escrits serà de l’1 al 31 de març de 2019.
9. Els escrits s’enviaran en format text, per correu electrònic a l’adreça
joventut@santaoliva.cat o per whatsapp al 607.163.589, fent constar:
⇒ #Fes-te llegir!
⇒ Dades personals: nom i cognoms, adreça postal, localitat, data de
naixement, DNI i un telèfon de contacte. En el cas dels grups hauran
d’enviar les dades personals de tots els components.
⇒ Pseudònim (si s’utilitza).
⇒ Es notificarà la recepció de l’escrit als participants pel mateix mitjà
d’enviament.
10. Les persones interessades a participar en aquest concurs, pel simple fet de
remetre els seus escrits, autoritzen l’Ajuntament de Santa Oliva a fer-ne ús i
difusió, esmentant l’autoria.
11. Els escrits es publicaran a l’Instagram de Santa Oliva Jove
(@santaolivajove) amb el hashtag: #Festellegir!. Qui vulgui preservar la seva
identitat podrà utilitzar un pseudònim.
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12. L’organització es reserva el dret de desqualificar aquelles publicacions que
puguin ser considerades ofensives o inoportunes segons el seu propi criteri.
13. El Jurat estarà format per dos representants de l’INS Mediterrània i dos
representants designats per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santa
Oliva. Es valorarà la reflexió sobre el tema escollit, l’originalitat, la sensibilitat i la
qualitat literària.
En funció del nombre d’escrits presentats, l’organització en pot fer una preselecció
que serà lliurada al Jurat.
Les deliberacions del Jurat són del tot reservades i el seu veredicte és
inapel·lable, reservant-se el dret de decidir sobre qualsevol qüestió que pugui
sorgir relacionada amb les bases del concurs.
14. Els premis del concurs s’estableixen segons la següent dotació econòmica:
1er premi : 100€
2on premi: 50€
15. Els premis els pagarà la tresoreria municipal previ acord de l’òrgan municipal
competent, a proposta de la Regidora de Joventut, atenent al veredicte del Jurat
que acrediti la identitat dels guanyadors. En cas que el guanyador fos menor de
18 anys, aquest haurà d’aportar autorització dels tutors legals per a l’ingrés del
premi al compte bancari.
16. La comunicació del veredicte del Jurat i el lliurament de premis es duran a
terme el 23 d’abril de 2019 a l’INS Mediterrània.
17. Les persones participants autoritzen l’organització perquè pugui reproduir i
difondre les obres presentades a concurs per qualsevol mitjà que consideri oportú.
18. La participació en aquest concurs amb la presentació d’una obra implica
l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.
Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers sobre l'obra
presentada.
19. Qualsevol consulta dels participants sobre aquestes bases es pot adreçar a
l’organització a través de l’adreça electrònica joventut@santaoliva.cat o de
whatsapp 607.163.589.
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