
        CONCURS DE POESIA 
 I PROSA EN CATALÀ
 Per a no professionals
 Sant Jordi 2013

ANY ESPRIU 2013

“No sé el que és la poesia, tal vegada, només una mica
d’ajuda per viure rectament i potser per ben morir”. 
(1952)
 
 
“Escolta Sefarad:
Els homes no poden ser
si no són lliures”. La pell de brau
 
 
“Amb nova falç comenceu a segar el blat madur i, 
amb ell, les males herbes”. Inici de càntic en el temple

El lliurament de premis es farà durant 
els actes de celebració de Sant Jordi

MÉS INFORMACIÓ 
al tel. 93 480 48 00
a www.santjust.cat 
o al c/e catala@santjust.cat
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PARTICIPANTS
La participació en el certamen és oberta a tothom:
•	 nois	i	noies	de	9	a	11	anys
•	 joves	de	12	a	14	anys	i	de	15	a	17	anys
•	 persones	adultes	de	18	anys	en	endavant

MODALITATS
S’estableixen dues modalitats de participació:
a) Prosa: narració única d’un màxim de 3 fulls. 
b) Poesia: un poema o bé una petita col·lecció de poemes d’un màxim de 

2 fulls. 

TEMA
El tema serà lliure i les obres han de ser inèdites. 
Es	valorarà	la	creativitat	i	la	sensibilitat.	

PRESENTACIÓ 
Els treballs es presentaran escrits amb processador de textos Word o 
similar, a doble espai, en fulls DIN A4 i el cos de lletra, mínim de 12. 
S’haurà de presentar l’obra juntament amb un sobre on constin les dades 
personals (nom, edat, adreça, telèfon, DNI i adreça electrònica). Tant 
a l’obra com al sobre, hi ha de constar el pseudònim, la modalitat i l’edat 
de cada autor/a.

Tothom	ha	de	conservar,	en	format	word,	una	còpia	dels	treballs,	ja	que	
un	cop	 triades	 les	obres	guardonades,	els/les	guanyadors/es	hauran	
d’enviar	a	l’adreça	catala@santjust.cat, l’obra premiada a fi de poder-la 
publicar al web de l’Ajuntament.

ADMISSIÓ D’ORIGINALS
Els	originals	s’hauran	de	lliurar	al	Servei	Local	de	Català	(Ajuntament	de	
Sant	Just	Desvern),	pl.	Verdaguer,	2	de	Sant	Just	Desvern,	en	l’horari	
següent:	de	dilluns	a	divendres	de	10	a	14	h
El termini d’admissió d’obres finalitza el 19 de març a les 14 h

PREMIS

Per a cada modalitat hi haurà els premis següents: 

NOIS I NOIES DE 9 A 11 ANYS
1r	Premi	 70	€	 (valor	en	llibres)
2n	Premi	 60	€	 (valor	en	llibres)
3r	Premi	 45	€	 (valor	en	llibres)

JOVES DE 12 A 14 ANYS
1r	Premi	 80	€
2n	Premi	 70	€
3r	Premi	 60	€

JOVES DE 15 A 17 ANYS
1r	Premi	 80	€
2n	Premi	 70	€
3r	Premi	 60	€

PERSONES ADULTES
1r	Premi	 160	€
2n	Premi	 130	€
3r	Premi	 100	€
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