BASES DEL 15è CONCURS DE NARRACIÓ CURTA DE
TORRELLES DE LLOBREGAT 2015
1.

Podran concursar totes les persones que ho desitgin.

2.

S’estableixen 6 categories:

Modalitat A:
Modalitat B:
Modalitat C:
Modalitat D:
Modalitat E:
Modalitat F:

Nens/es de 7 a 8 anys, ambdós inclosos (nascuts els anys 2007 i 2008)
Nens/es de 9 a 10 anys, ambdós inclosos (nascuts els anys 2005 i 2006)
Nois/es de 11 a 12 anys, ambdós inclosos (nascuts els anys 2003 i 2004)
Nois/es de 13 a 17 anys, ambdós inclosos
Joves i adults a partir de 18 anys.
Relats curts de l’Associació contra el càncer de Torrelles

3.

Per les modalitats de la A a la E el tema és lliure i haurà d’escriure’s en català. Per la modalitat F el
tema haurà d’estar relacionat amb la lluita contra el càncer i es podrà escriure tant en català com
en castellà (està obert a totes les edats).

4.

Les narracions s’han de presentar per quintuplicat (5 còpies), mecanografiats a doble espai i a DIN
A4. Les modalitats A i B es poden entregar escrites a mà i amb il·lustracions on es valorarà també
la presentació i la bona lletra.

5.

L’extensió del text ha de ser d’un mínim d’una plana i un màxim de cinc. En cas de redactar més
d’un full, aquests hauran d’estar numerats i enquadernats. Els treballs han de ser originals i inèdits.

6.

S’han de lliurar en un sobre tancat, amb el pseudònim i la modalitat a la vista. En un altre sobre hi
ha de constar el mateix pseudònim i a dins hi ha de figurar les següents dades personals:
 Nom i cognoms
 Adreça i telèfon
 Edat

7.

Els relats es podran enviar també per correu postal a la següent adreça:
Abril Literari
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Plaça de l’Ajuntament, 1
08629 Torrelles de Llobregat (Barcelona)

8.

El termini màxim de lliurament és el dimecres, 1 d’abril, a les 12h a l’Ajuntament.

9.

El jurat qualificador estarà format per 5 persones designades per les dues escoles, la secció institut i
l’Ajuntament i podran declarar desert qualsevol dels premis. Qualsevol incidència serà resolta segons el criteri
del jurat.

10.

Hi haurà un premi per al guanyador de cada modalitat que constarà d’un lot de llibres per a les
categories A, B i C, i un lot de llibres i un xec regal per valor de 90 euros per a les categories D, E i F.

11.

El nom dels guanyadors es coneixerà el mateix dia de l’acte de lliurament dels premis, que tindrà
lloc divendres, 24 d’abril.

12.

La Regidoria de cultura es reserva el dret de publicar les obres guanyadores i guardarà totes les
obres presentades en dipòsit.

13.

La participació en aquest concurs suposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.
Més informació:

www.torrelles.cat
cultura@torrelles.cat
T. 93 689 00 00

