XII PREMI LITERARI VILA D’ALMENAR DE CONTES CURTS 2019
L’Ajuntament d’Almenar convoca el dotzè premi literari Vila d’ Almenar, de contes curts,
amb les següents bases:
1. Podran participar-hi totes les persones que hagin nascut el 2001 o en anys
anteriors.
2. L’extensió dels contes serà d’un màxim de sis fulls DIN A-4 i un mínim de tres; amb
espai interlineat d’1,5 i cos de lletra 12, i amb l’obligació de numerar les pàgines.
3. Els contes hauran d’estar escrits en llengua catalana, de temàtica lliure, han de ser
originals i no haver estat premiats en cap altre certamen.
4. S’ha de presentar un original dins d’un sobre amb el títol de l’obra, sense
signatura o amb un pseudònim. També cal adjuntar una còpia en suport
informàtic.
5. En un altre sobre i que acompanyarà al primer, es farà constar, per fora, el títol de
l’obra i a dins el nom de l’autor o autora, el DNI, la data de naixement, l’adreça, el
telèfon i l’adreça electrònica.
6. El termini de presentació d’originals es tancarà el dia 12 d’abril de 2019 a les 14
hores i s’hauran de lliurar a les oficines de l’Ajuntament d’Almenar. Les obres es
poden presentar personalment o per correu ordinari. En aquest cas, s’acceptaran
aquells originals que duguin en el mata-segells la data límit de lliurament.
7. Es concediran tres premis: el primer amb una dotació de 400€; el segon, de 200€ i
el tercer, 150€.
8. Per promocionar la participació dels artistes locals, també hi haurà un premi de
150€ a la millor obra local, independentment que l’obra guanyadora sigui d’un
artista local.
9. Els treballs premiats es publicaran a la web de l’Ajuntament.
10. El lliurament de premis es farà el dia 26 d’abril de 2019 al Local Social del carrer
Espadós, durant la vetllada literària en commemoració de la diada de Sant Jordi, a
les 20:00h de la tarda.
11. El jurat estarà format per persones vinculades al món de la cultura i de
l’ensenyament. Podrà declarar desert algun dels premis i el seu veredicte serà
inapel·lable.
12. Els guanyadors o guanyadores es comprometen a assistir a l’acte de lliurament del
premi (davant notificació de la impossibilitat d’assistir-hi, el jurat tindrà potestat per
obrar com ell cregui més adient).
13. El fet de participar-hi suposa l’acceptació d’aquestes bases.

