XXX CONCURS LITERARI
SANT JORDI VILA DE
SANTA BÀRBARA
Bases:
Es convoquen els premis següents:
PREMI DE POESIA, dotat amb 600 € i donat per l'AJUNTAMENT, a un recull d'entre 10 i 25 composicions, de tema
lliure; i un accèssit de caràcter local de 120 €, donat per l'AJUNTAMENT.
PREMI D'ASSAIG, dotat amb 600 €, a un estudi d'un mínim de 30 pàgines sobre un tema relacionat amb qualsevol
aspecte del poble de Santa Bàrbara (tradicions, història, biografies de personatges famosos o populars, costums,
oficis, llegendes i contalles, cuina, cançoners, festes, pagesia, danses, vestuari, dialecte, flora, fauna...) i un accèssit
de caràcter local de 120 €, donats ambdós per l'AJUNTAMENT.
En el cas que el guanyador/a del premi sigui local, es concedirà l'accèssit a la segona millor obra.
Hi poden participar totes les persones que ho desitgin.
Totes les obres que aspiren a aquest premi hauran de ser originals i inèdites, escrites en català, amb ordinador, amb
cos 12 i amb interlineat 1,5.
S'hauran de presentar 5 còpies, adjuntant suport digital, i sense signar, amb un lema o pseudònim, i acompanyades
d'un sobre tancat, a l'exterior del qual ha de constar el lema i el premi a què aspira, i dintre, el nom i cognoms, número
de DNI, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic de l'autor/a.
El termini d'admissió dels originals acabarà el divendres 19 de març de 2021, a les 13 hores. Tots els treballs s'hauran
de fer arribar a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, carrer Rota de l'Alto núm. 2, 1r, codi postal 43570, telèfon 977 717 000,
que podeu utilitzar per a qualsevol consulta.
L'acceptació del premi comportarà la cessió dels drets d'una possible publicació, en primera edició. Si en el termini de
tres anys aquesta no s'hagués realitzat, o l'obra no es trobés en curs d'impressió, l'autor/a podrà optar a editar-la pel
seu compte, prèvia comunicació i fent constar en l'esmentada edició les circumstàncies del premi i, un cop publicada,
n'haurà de lliurar 10 exemplars a l'Ajuntament de Santa Bàrbara.
El jurat estarà constituït per:
Carme Lleixà i Tal, Mestra de Primària, Mestra de Català, Llicenciada en Filologia Catalana. Professora de Llengua i
Literatura Castellana.
Carme Barberà i Roiget, Llicenciada en Filologia Catalana. Professora de Llengua i Literatura Catalana.
Joan Carles Lleixà i Caballé, Mestre de Primària, Mestre de Català, Llicenciat en Geografia i Història. Professor
d'Història i Geografia.
Tots tres són professors a l'Institut les Planes de Santa Bàrbara.
Fàtima Blanch i Farnós. Llicenciada en Filologia Catalana. Professora de Llengua Catalana en formació d'adults a
l'Ajuntament de Santa Bàrbara.
Rosa Royo Espuny, Llicenciada en Filologia Hispànica. Professora de Llengua Castellana i Literatura a l'Institut
Ramon Berenguer IV d'Amposta.
Representants de l'Ajuntament: Agustí Espuny Fluixà i Eva Franch Cases.
Secretari: Guillem Gaya Sol.
Cada persona no podrà presentar més d'una obra.
No poden concursar treballs guardonats en altres certàmens.
El veredicte del jurat es farà públic el dia 9 d'abril de 2021. El mateix dia es donarà a conèixer la data del lliurament del
premi.
Qualsevol dels premis podrà ser declarat desert, a criteri del jurat.
L'organització no s'obliga a retornar els treballs no premiats que no hagin estat recollits dintre dels 20 dies següents a
la data d'adjudicació del premi, passats els quals podran ser destruïts.
Qualsevol cosa no prevista en aquestes bases serà resolta a criteri del jurat qualificador. El sol fet de presentar-se a
aquest concurs pressuposa l'acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se'n deriven.

XXX CONCURS LITERARI
ROGELIO FARNÓS

Bases:
De caràcter local, destinat als alumnes de l'Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara.
Al treball guanyador de cada un dels cicles d'Educació Primària i d'Educació Infantil se li
atorgarà un premi consistent en un lot de llibres, donat per l'AJUNTAMENT. A més a més, tots els
participants rebran un record commemoratiu.
L'especificació de les bases serà establerta per la mateixa escola.

