
 
 

AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA  

 

 

XXIè Concurs literari Vila del Pla 
 

Es convoca el XXIè concurs literari Vila del Pla, que es regirà per les bases següents: 

 

1. NARRACIÓ: 

 

1.1- En la modalitat de narració curta s’estableixen quatre categories d’edats: 

A- Nens i nenes de 3r i 4rt de Primària. 

B- Nens i nenes de 5è i 6è de Primària. 

C- Nois i noies d’ESO. 

D- Majors de 16 anys. 

 

1.2- El tema de les narracions serà lliure. 

 

1.3- L’extensió màxima dels relats serà de 2 fulls A4 en la categoria A i de 4 fulls A4 en les 

categories restants.  

 

     2.   POESIA: 

 

2.1- En el concurs de poesia s’estableixen tres categories d’edats: 

      A- Nens i nenes de Primària. 

B- Nois i noies d’ESO. 

C- Majors de 16 anys. 

    

2.2- El tema de les composicions i la mètrica també seran lliures.  

 

2.3- L’extensió màxima serà de 100 versos. 

 

     3.   PRESENTACIÓ: 

 

3.1- Les obres estaran escrites en llengua catalana, hauran de ser inèdites i no haver estat 

premiades en cap altre concurs. 

 

3.2- Els treballs s’han de presentar per triplicat, mecanografiats a doble espai i per una sola cara. 

 

3.3- Les obres se signaran amb pseudònim. S’adjuntarà un sobre tancat dins del qual hi figurarà 

escrit el nom i cognoms del concursant, l’edat, l’adreça, el codi postal, el número de telèfon 

fix i/o mòbil i una adreça de correu electrònic de contacte. 

 

3.4- Cada participant podrà lliurar un màxim de dos escrits.  
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3.5- Les obres s’hauran de lliurar abans del divendres 4 de maig de 2018 al registre general de 

l’Ajuntament. S’haurà de fer constar en el sobre el concurs al qual es presenta (Narració o 

Poesia), la categoria d’edat i el pseudònim de l’autor o autora. 

 

     4.   PREMIS: 

 

4.1- Es lliuraran els premis següents: 

 

NARRACIÓ 

 Categoria A 

Premi de 50 € i vals per bescanviar a les llibreries del Pla 

Categoria B 

Premi de 100 € i vals per bescanviar a les llibreries del Pla 

Categoria C 

Premi de 150 € i vals per bescanviar a les llibreries del Pla 

Categoria D 

Premi de 200 € i vals per bescanviar a les llibreries del Pla 

  

 POESIA 

 Categoria A 

Premi de  50 € i vals per bescanviar a les llibreries del Pla 

Categoria B 

Premi de  100 € i vals per bescanviar a les llibreries del Pla 

             Categoria C 

Premi de  150 € i vals per bescanviar a les llibreries del Pla 

  

4.2- Els premis seran lliurats en el transcurs d’un acte cultural que se celebrarà al Pla de Santa 

Maria el diumenge 24 de juny a la tarda. 

 

     5.   PARTICIPACIÓ: 

 

5.1- Les obres guanyadores romandran en dipòsit i l’Ajuntament es reserva el dret de publicar 

qualsevol dels treballs que es presentin al certamen.  

 

5.2- Qualsevol circumstància no prevista en les bases serà resolta pel jurat, la decisió del qual 

serà inapel·lable. La composició del jurat es farà pública. 

 

5.3- La participació en el concurs suposa l’acceptació de les presents bases. 

 

 

El Pla de Santa Maria, 20 de febrer de 2018 


