EL CENTRE MORAL INSTRUCTIU DE GRÀCIA, LA FEDERACIÓ DE COLLES DE SANT MEDIR I LA
FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE GRÀCIA CONVOQUEN EL

17è CONCURS LITERARI “VILA DE GRÀCIA 2019”
En format de contes i poesia

Els jocs florals de la cultura popular gracienca

Recepció d’obres prorrogada fins al 10 de juliol de 2020.

BASES DE PARTICIPACIÓ:
-

-

Pot participar-hi tothom que ho desitgi.
Les obres lliurades hauran de ser en llengua catalana.
Les obres presentades han de ser originals i no poden ser plagiades.
Les persones participants hauran de presentar les seves obres sense errors ortogràfics
ni gramaticals.
Les obres guanyadores passaran a ser propietat de l’organització, que es reserva la
facultat de publicar-les pels mitjans que consideri adients, sempre esmentant el nom i
cognom de l’autor o autora.
El jurat estarà format per persones de les entitats organitzadores.
El veredicte del jurat es farà públic en l’acte de lliurament de premis.
La participació en el concurs porta excplícita l’acceptació d’aquestes bases.

QUINES CATEGORIES TÉ AQUEST CONCURS?
Tant el concurs de contes com el de poesia compta amb diverses categories, de les quals només
es lliurarà un premi per modalitat. El jurat pot reservar-se el dret de considerar el premi d’alguna
categoria com a desert.
•

•

•

MODALITAT A: “Premi Jocs Florals” (participants de 12 a 14 anys): premi a la
millor obra inspirada o ambientada en accions que succeixen durant la Festa
Major de Gràcia o la festa de Sant Medir. El premi serà un lot de productes
valorats en 75€.
MODALITAT B: “Premi Sant Jordi” (participants de 15 a 17 anys): premi a la
millor obra inspirada o ambientada en accions que succeixen durant la Festa
Major de Gràcia o la festa de Sant Medir. El premi serà un lot de productes
valorats en 150€.
MODALITAT C, CATEGORIA DE CONTES (participants majors de 18 anys)
➢ Premi El Centre: Obra de temàtica lliure. Premi valorat en 250€.

➢ Premi Festa Major de Gràcia: On la Festa Major de Gràcia sigui la
protagonista, formi part o sigui l’escenari de l’acció. Premi valorat en
250€.
➢ Premi Sant Medir: On la festa de Sant Medir sigui la protagonista, formi
part o sigui l’escenari de l’acció. Premi valorat en 250€.
•

MODALITAT C, CATEGORIA DE POESIA (participants majors de 18 anys)
➢ Premi El Centre: Obra de temàtica lliure. Premi valorat en 250€.
➢ Premi Festa Major de Gràcia: On la Festa Major de Gràcia sigui la
protagonista, formi part o sigui l’escenari de l’acció. Premi valorat en
250€ i publicació en el programa oficial de la Festa Major de l’any
següent.
➢ Premi Sant Medir: On la festa de Sant Medir sigui la protagonista, formi
part o sigui l’escenari de l’acció. Premi valorat en 250€ i publicació en el
programa oficial de la festa de l’any següent.

Trienalment, l’organització editarà una petita publicació amb les obres guanyadores de les tres
edicions del concurs anterior.
COM PUC PRESENTAR LA MEVA OBRA?
Enguany, degut a la situació extraordinària que estem atravessant degut a la crisi del COVID-19,
el lliurament d’obres es farà de manera ectrònica exclusivament. Per fer-la arribar has de
presentar-la de la següent manera:
-

Format word
Font Arial
Mida de la font:11
Interlineat 1,5
A la capçalera has de deixar per escrit les següents dades:
• Nom de l’obra.
• Nom de l’autor o autora.
• Categoria en la que es vol participar.
• Adreça postal.
• Adreça electrònica.
• Telèfon de contacte.
• DNI o NIE de la persona participant.

-

Cal que enviïs aquest document word amb les dades anteriorment citades i la teva obra
per correu electrònic amb el següent assumpte: “CONCURS LITERARI VILA DE GRÀCIA”.
Aquest correu l’has d’enviar a aquestes dues adreces:
•
•

gestor@festamajordegracia.cat
federacio@santmedir.org

NOUS TERMINIS D’ENTREGA I LLIURAMENT DE PREMIS:
Degut al confinament i a l’estat d’alarma que han decretat les autoritats civils i sanitàries ens
veiem en l’obligació d’aplaçar el lliurament de premis del concurs fins a finals de juliol de 2020.
L’acte tindrà lloc a la Sala de Plens del Districte de Gràcia, s’enregistrarà i serà emès pels canals
digitals un cop editat durant la setmana del 15 al 21 programat com un acte digital de la Festa
Major de Gràcia d’enguany.
Les dates definitives tan del lliurament de premis com de l’emissió per canals digitals durant la
festa major serà comunicat a les persones participants a través del correu electrònic i ho
publicarem a les nostres xarxes socials. Per tant, us aconsellem que ens seguiu a Twitter
(@festagracia), a Instagram (@fmgracia) o Facebook (FestaMajorGràcia).
Donada aquesta situació, l’organització decideix allargar el període de recepció d’obres
presentades al concurs de manera digital fins al proper 10 de juliol de 2020 a les 21h.

Qualsevol imprevist que pugui sorgir serà interpretat i resolt exclusivament per l’organització
del concurs.

