AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE SEGUR
I CONCURS LITERARI DE NARRATIVA CURTA
BASES
Participants
Hi podrà participar qualsevol persona vinculada amb el municipi de la Pobla de
Segur
Categories i premis
Les narracions, escrites en llengua catalana hauran de ser originals i inèdites i
no poden haver estat premiades anteriorment en qualsevol altre concurs o
certamen.

Hi ha les següents categories:
1)

Nascuts anys 2008-2009

2)

Nascuts anys 2006-2007

3)

Nascuts anys 2004-2005

4)

Joves. Nascuts entre el 1998-2003

5)

Adults. Nascuts 1997 o abans

El jurat estarà format per tres persones designades per la Regidoria de Cultura,
Ensenyament i Salut. El jurat es reserva el dret de no adjudicar algun premi i el
seu veredicte es considerarà inapel·lable.

Presentació
Els treballs presentats tindran una extensió màxima de 5 folis. Els treballs que
els sobrepassin seran retornats. Les narracions es presentaran per
quadruplicat, mecanografiats a doble espai, mida 12, lletra Times New Roman
(o similar) en format DIN A4, per una sola cara.
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AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE SEGUR
Cada participant haurà de presentar un sobre adreçat a:
Ajuntament de la Pobla de Segur- REGIDORIA DE CULTURA- Av. Verdaguer,
35 CP:25500 en el qual siguin visibles les següents dades: pseudònim,
categoria i “Concurs literari”.

Al seu interior hi haurà:
-

La narració (per quadruplicat) encapçalada per un foli en el qual
constarà el títol, el pseudònim de l’autor/autora i la modalitat a la qual es
presenta.

-

Un sobre tancat a l’exterior del qual constarà el títol i el pseudònim i
al seu interior hi haurà el nom de l’autor/autora i les seves dades
personals: nom complet, DNI, adreça i telèfon de contacte. Només
s’obriran els sobres premiats.

Termini
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 13 d’abril del 2016, a les 14
hores.

Lliurament
El veredicte del jurat es farà públic el dia 29 d’abril, dins el marc de la Setmana
Cultural, i els premis es lliuraran durant el mateix acte. A partir de l’endemà del
lliurament de premis, els treballs no guardonats es podran recollir a les oficines
de l’Ajuntament i durant un mes.

Altres disposicions
Les narracions premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament. L’Ajuntament
es reserva el dret de publicar qualsevol de les narracions presentades als
concurs, en qualsevol format possible i queda exempt de pagar els drets
d’autor/autora.
La participació en el concurs representa l’acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol circumstància no prevista serà resolta per l’Equip de Govern de
l’Ajuntament.
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