Els treballs han de complir les següents bases per poder
concursar:
Les obres participants han de ser en català, originals i inèdites. S’ha de presentar una
obra per persona i per categoria.
Els treballs de la categoria de prosa s’han de presentar en format Word, mida DIN-A4,
tipografia Arial 12, amb l’extensió màxima de 20 folis per una cara i doble espai.
Excepcionalment es podran presentar en altres formats. En la categoria de poesia
l’extensió és lliure.
S’hauran d’entregar vuit còpies en paper i una còpia per correu electrònic a la
adreça següent: jocsfloralscerdanya@gmail.com. Les escoles poden enviar el conjunt
de participants en un mateix correu electrònic o CD.
L’obra s’ha de presentar dins d’un sobre, signada amb pseudònim, indicant la
categoria, el tema i l’edat. A les categories de més de 18 anys no cal indicar l’edat.
Dins d’aquest sobre, se n’ha d’incloure un altre, tancat, amb les dades de l’autor (nom,
pseudònim, adreça, telèfon i e-mail) i a l’exterior es farà constar l’edat del concursant.
El títol de l’obra ha de ser el mateix que el del document Word que s'enviarà per
correu electrònic.
El termini de lliurament dels treballs serà el dia 24 de març a l’Ajuntament d’Alp, a
l’oficina de turisme d’Alp, a la Farmàcia Selva o bé a la Llibreria Canal.
El jurat estarà format per persones qualificades de la comarca i el seu veredicte serà
inapel·lable i estarà facultat per resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes
bases. Cadascun dels premis podrà ésser declarat desert per decisió del jurat.
Els originals restaran en poder de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament d’Alp, que
se’n reservarà els drets de publicació.
A fi de fomentar el treball dels escriptors de les comarques de muntanya del Pirineu,
cal que els concursants tinguin residència, lloc de treball o vinculació per naixement,
família o segona residència a Cerdanya (o empadronament a les comarques
pirinenques del Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Vall d’Aran, Alt Urgell,
Ripollès, Berguedà i Solsonès). L’apreciació de la vinculació serà potestativa de la
comissió.
A fi de fomentar la participació dels escriptors de la Catalunya Nord, a més de
considerar el tercer, segon i primer classificat, el jurat farà una menció especial al
millor treball de cada categoria dels escriptors procedents de la Catalunya Nord.
A fi de fomentar la participació dels escriptors d’Educació Especial, a més de
considerar el tercer, segon i primer classificat, el jurat farà una menció especial al
millor treball cada categoria dels escriptors procedents d’Educació Especial.
El fet de concursar pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

PROSA

POESIA

Cicle inicial d’Educació Primària: MUGA
Tema: Conte lliure

Cicle inicial d’Educació Primària: FLOR NATURAL
Tema: lliure

Cicle Mitjà d’Educació Primària: MOIXERó
Tema: Conte lliure

Cicle Mitjà d’Educació Primària : FLOR NATURAL
Tema: lliure

Cicle Superior d’Educació Primària:CADí
Tema: narració lliure

Cicle Superior d’Educació Primària : FLOR NATURAL
Tema: lliure

1r cicle d’ESO: PERIC
Tema: narració lliure

1r cicle d’ESO: FLOR NATURAL
Tema: lliure

2n cicle d’ESO: PUIGPEDRóS
Tema: narració lliure

2n cicle d’ESO: FLOR NATURAL
Tema: lliure

De 16 a 18 anys: PUIGMAL
Tema: narració lliure

De 16 a 18 anys: FLOR NATURAL
Tema: lliure

Per a més de 18 anys: CARLIT
Tema: narració lliure

Per a més de 18 anys: FLOR NATURAL
Tema: lliure

Cicle inicial d’Educació Primària: Muga
Cicle inicial d’Educació Primària: Flor Natural
Cicle Mitjà: Moixeró
Cicle Mitjà: Flor Natural
Cicle superior: Cadí
Cicle superior: Flor Natural
1r cicle d’ESO: Peric
1r cicle d’ESO: Flor Natural
2n cicle d’ESO: Puigpedrós
2n cicle d’ESO: Flor Natural
De 16 a 18 anys: Puigmal
De 16 a 18 anys: Flor Natural
Per a més de 18 anys: Carlit
Per a més de 18 anys: Flor Natural

Col·lecció de contes i
Col·lecció de contes i
Càmera esportiva HD
Càmera esportiva HD
Càmera esportiva HD
Càmera esportiva HD
100€ i novel·la juvenil
100€ i novel·la juvenil
200€ i novel·la juvenil
200€ i novel·la juvenil
300 €
300 €
400 €
400 €

val tubbing La Molina
val tubbing La Molina
i contes
i contes
i contes
i contes

Diumenge dia 23 d’abril de 2017 a les 18.00 h al Palau de Congressos d’Alp:
PROCLAMACIÓ DELS GUANYADORS I REPARTIMENT DE PREMIS (programa a part)

