XXX PREMIS LITERARIS DE GURB

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Gurb, convoca els XXX Premis Literaris
“Ajuntament de Gurb”. S’ofereixen els següents premis:


Premi “PERE FARRÉS” al millor text narratiu escrit per un autor d’entre 16 i 18 anys. El
premi està dotat amb 500 euros.



Premi “PERE CALDERS” al millor text narratiu escrit per un autor de més de 18 anys.
El premi està dotat amb 500 euros.



Premi “CARME MORERA I RUSIÑOL” als millors poemes escrits. El premi està dotat
amb 500 euros.
PREMIS JOVES CONCURSANTS



Premi “OT EL BRUIXOT” al millor text narratiu escrit per un estudiant que cursi 3r de
primària.
Categoria autor local o alumne del CEIP Les Escoles
Categoria autor de fora de Gurb

El premi consistirà en un lot de llibres per a l’autor/a i un altre per a l’escola, si ha incentivat
l’alumne a participar-hi.


Premi “PILARÍN BAYÉS” al millor text narratiu escrit per un estudiant que cursi 4t de
primària.
Categoria autor local o alumne del CEIP Les Escoles
Categoria autor de fora de Gurb

El premi consistirà en un lot de llibres per a l’autor/a i un altre per a l’escola, si ha incentivat
l’alumne a participar-hi.


Premi “GIANNI RODARI” al millor text narratiu escrit per un estudiant que cursi 5è de
primària.

Categoria autor local o alumne del CEIP Les Escoles
Categoria autor de fora de Gurb
El premi consistirà en un lot de llibres per a l’autor/a i un altre per a l’escola, si ha incentivat
l’alumne a participar-hi.


Premi “EMILI TEIXIDOR” al millor text narratiu escrit per un estudiant que cursi 6è de
primària.

Categoria autor local o alumne del CEIP Les Escoles
Categoria autor de fora de Gurb
El premi consistirà en un lot de llibres per a l’autor/a i un altre per a l’escola, si ha incentivat
l’alumne a participar-hi.


Premi “TIRANT LO BLANC” al millor text narratiu escrit per un autor d’entre 12 i 15
anys.
Categoria autor local o alumne del SES de Gurb
Categoria autor de fora de Gurb

El premi consistirà en 250 euros per a l’autor/a i un lot de llibres per a l’escola si ha
incentivat l’alumne a participar-hi.
La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Gurb, estableix les bases del XXX Concurs
Literari “Ajuntament de Gurb”:
1. Els treballs que es presentaran hauran de ser inèdits, escrits en català, per un sol autor i
no poden haver estat premiats a cap altre certamen.
2. Els treballs s’hauran de presentar, mecanografiats, excepte als que optin al premi “OT EL
BRUIXOT” o “PILARÍN BAYÉS” (que podran ser en forma manuscrita).
L’extensió serà de:
- Màxim de 4 pàgines: Premis OT El Bruixot, Pilarín Bayés, Gianni Rodari i Emili
Teixidor
- Màxim de 6 pàgines: Premis Tirant Lo Blanc
- Màxim de 10 pàgines: Premis Pere Calders i Pere Farrés
- Premi Carme Morera: extensió d’entre 3 i 6 poemes.
3. El sistema de presentació serà via correu ordinari: Les obres es lliuraran, per triplicat,
dins d’un sobre tancat i anònim, amb el títol, pseudònim i premi a que s’opta escrit a la part
frontal, el qual inclourà un altre sobre amb les dades personals (nom i cognoms, adreça,
edat, telèfon i correu electrònic), i que també haurà de portar escrit a la part frontal el títol i el
pseudònim de l’autor/a. Només el/la guanyador/a de cadascuna de les categories s’haurà de
comprometre a entregar el treball en suport informàtic, si vol que aquest sigui publicat en el
Programa de la Festa Major. Adreça: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Gurb (Mas de
l’Esperança - 08503 Gurb).
En el cas dels textos presentats per l’Escola o l’Institut de Gurb, s’acceptarà que es lliurin per
correu electrònic, des de l’adreça de correu del professor que coordini els premis, amb el
títol de l’obra i la categoria a la qual s’accedeix.
PEL QUE FA ALS PREMIS PER A JOVES CONCURSANTS ÉS MOLT IMPORTANT
INDICAR, A LA PART FRONTAL DEL SOBRE, AL COSTAT DEL PSEUDÒNIM, LA
CATEGORIA A LA QUAL S’OPTA: LOCAL O DE FORA DE GURB

4. Si una escola estimula els alumnes a participar-hi ho han de fer constar incloent-hi a més,
el nom del centre, el nom del/la tutor/a, el curs de l’alumne/a i el segell del centre, indicant
així mateix l’adreça i el telèfon de l’escola.
5. Els treballs hauran d’arribar abans del dia 23 d’abril de 2018.
6. El jurat podrà atorgar els accèssits que estimi convenients, i es reserva el dret de declarar
desert qualsevol dels premis si la qualitat dels treballs presentats ho requereix.
7. El veredicte del jurat es farà públic en un acte que s’anunciarà amb la suficient antelació i
que se celebrarà en el marc de les Festes de Primavera 2018.
8. Els treballs premiats passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Gurb, els quals els
podran editar en qualsevol publicació pròpia i l'import del premi serà considerat com un
acompte dels drets d’autor. L’Ajuntament no es compromet a tornar els treballs no premiats
als seus autors.
9. L’atorgament del premi quedarà condicionat a la presència del guanyador/a a la cerimònia
d’entrega de premis. En cas de no poder-hi assistir, l’organització es reserva el dret de
revocar-lo.
10. En els premis Pere Farrés, Pere Calders i Carme Morera, el jurat té la potestat de no
concedir el premi si l’autor/a en va ser guanyador/a en una de les tres edicions
immediatament anteriors.
11. Qualsevol qüestió no prevista a les presents bases serà resolta pel jurat i per
l'Ajuntament de Gurb. El fet de concursar implica l’acceptació total d’aquestes bases.
Convoca:

Amb la col·laboració de :

Regidoria de Cultura
Ajuntament de Gurb

Òmnium Cultural

Consell Comarcal d’Osona

