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24è CONCURS LITERARI PER A GENT GRAN
BASES

Participants
Poden participar-hi la gent gran de Casals, Clubs, Esplais, etc. majors de 60 anys
Temàtica
Narrativa i poesia lliure, tant amb català com en castellà.
Presentació
Cada participant pot presentar una narració o una poesia de dos fulls com a màxim. Es
presentarà per triplicat, a doble espai i a una sola cara, preferentment sobre DIN A4.
Les obres hauran d’ésser inèdites, no publicades ni premiades en altres concursos i
signades amb pseudònim. Els treballs poden ser informatitzats.
En una targeta a part s’escriurà el nom, cognoms, número de telèfon, localitat i centre on
pertany.
Aquesta tarja s’enviarà dintre d’un sobre tancat juntament amb el treball. Al damunt del
sobre solsament hi figurarà el pseudònim utilitzat.
Termini
La data màxima de presentació dels treballs serà el dia 1 d’abril d’enguany, a l’ASSOCIACIÓ
DEL CASAL DE GENT GRAN DE BANYOLES, C/ Escultor Bohigas, 19; 17820 BANYOLES
Jurat
El jurat estarà format per persones qualificades dins l’àmbit cultural. El resultat final de la
valoració es comunicarà als premiats una setmana abans de l’entrega de premis. Els
treballs seleccionats com a finalistes quedaran a disposició del Casal, i els no premiats
podran retirar-se del Casal en el Termini de vuit dies a partir de l’adjudicació del premi.
Premis
1er i 2on de narrativa i 1er u 2on de poesia i els accèssits que el jurat consideri oportuns,
d’acord amb els treballs presentats.
Tots els participants no premiats rebran un petit obsequi.
El Casal es reserva el dret de publicar les obres premiades on millor li sembli
En cas de no venir a recollir el premi personalment o en delegació, aquest quedarà
anul·lat.
Cloenda
El veredicte i entrega de premis es farà a les 16:30 hores del divendres 22 d’abril del 2016
a la sala d’Actes d’aquest Casal. Clourà la jornada, un concert de la Coral Plenitud d’aquest
Casal.
Notes:
La participació en aquest certamen pressuposa la total acceptació d’aquestes Bases, sense
canviar ni alterar cap punt. Per a qualsevol aclariment o observació us podreu adreçar al
Casal de la Gent Gran de Banyoles ( Telèfon 972 57 69 41)
Banyoles, 2 de març del 2016

