colaboració:
La Societat Cultural i Recreativa “La Barretina Vermella” de Malgrat
de Mar amb domicili social a Travessera del Mercat, 5 de Malgrat de
Mar. Mòbil: 676295907 activitatsbarretina@gmail.com(Anna/Neus),
CONVOCA

EL XLII CERTAMEN LITERARI PREMIS SANT JORDI 2021
BASES DEL CERTAMEN:
Participants:
1.
2.

Hi pot participar qualsevol persona a partir dels 9 anys.
Hi ha quatre grups de modalitat de poesía i quatre grups de modalitat de prosa, repartits de la següent
manera:
GRUP 1. Edat: de 9 a 11 anys
GRUP 2. Edat: de 12 a 14 anys
GRUP 3. Edat: de 15 a 17 anys
GRUP 4. Adults a partir de 18 anys

Obres concursants:
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El tema és de lliure elecció
Es pot participar en les modalitats de poesía i prosa. Només s’accepta una obra per categoría i
participant.
Els treballs han de ser inèdits, individuals i escrits en llengua catalana.
Els treballs tècnics i científics queden exclosos.
Léxtensió máxima per a les obres de la modalitat de prosa del grups 1, 2 i 3 és de 5 fulls Din A4.
L’extensió máxima pera a les obres de modalitat del grup 4 és de 25 fulls Din4.

Pliques:
9.

Els treballs s’han de presentar en nombre de 3 exemplars. Signats amb pseudònim. Escrits amb
ordinador amb lletra Arial 12 i per una sola cara i tancats en un sobre els que ho enviin o ho entreguin
individualment.. A l’interior del sobre s’hi ha d’afegir degudament complerta i tancada la fitxa de
“CERTAMEN LITERARI DE S.C.i R. DE LA BARRETINA VERMELLA”. En el text de cadascun dels alumnes
de les escoles cal afegir aquesta fitxa.
10. Pel grup 1 també s’admetrà manuscrits amb caligrafia fàcilment llegible.
11. Enguany hi ha l’opció al grup 3 i 4 de presentar les obres digitalment i enviar-ho a
activitatsbarrretina@gmail.com
a. En l’apartat assumpte es farà constar el nom del premi. En el cos del missatge es farà constar el nom del
premi, el títol de l’obra i el psedònim de l’autor. L’original que opti al premi s’adjuntarà a aquest missatge en
format pdf. Només d’admetrà un treball per autor. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra.
b. En un altre document adjunt, en format Word o pdf, es faran constar les referències que permitin identificar
l’autor (Nom, cognoms, adreça, codi postat, localitat, telèfon i NIF).
Presentació dels treballs:
12. Els treballs s’han de presentar o enviar, entre els dies 22 al 27 de març de 2021 al Despatx de Travesses
i Loteries del C/ Passada, 54 o a la Papereria Mar46, C/Mar, 46, amb dues de Malgrat de Mar 08380 en horari
comercial. Adreça Correu: Local Social S.C. i R. La Barretina Vermella,Travessera del Mercat, 5, 1r. 08380 Malgrat
de Mar. Data termini presentació obres és el 27 de Març 2021. Data entrega de Premis el 25 d’Abril 2021.
13. Calen un mínim de 3 obres presentades per cada grup i modalitat per tal que cada grup pugui
concursar.
PREMIS:
GRUPS 1. 2. i 3. Modalitat de prosa: 1r., 2n i 3r. premi (lots de llibres)
GRUPS 1. 2. I 3. Modalitat de poesía: 1r., 2n i 3r. premi (lot de llibres)
GRUP 4.ADULTS Modalitat de prosa: 1r. premi: 300 euros i 2n. Premi 150 euros
GRUP 4.ADULTS Modalitat de poesía: 1r. premi: 300 euros i 2n. Premi 150 euros

