BASES DEL XV CERTAMEN LITERARI EN LLENGUA CATALANA
1. Aquest certamen és obert a tothom.
2. Els treballs es poden escriure en les modalitats de prosa o vers, en llengua
catalana.
3. Les composicions s’han de presentar per quintuplicat, mecanografiades i sense
excedir els 60 versos o els 3 fulls, l’espai entre línies ha de ser de 1’5, el tamany
de la lletra de 12, el tipus de lletra pot ser arial o times new roman. Han de dur
títol, pseudònim i l’edat.
4. La presentació s’ha de fer en un sobre tancat, que contingui l’escrit per
quintuplicat. Aquest sobre també ha d’incloure un sobre petit, també tancat, amb
una fotocopia del DNI, l’adreça i el telèfon de la persona concursant.
En tots dos sobres i en cadascun dels treballs ha de constar el títol i el
pseudònim de l’obra presentada.
5. S’adjudiquen tres premis per a cada modalitat d’adultsPrimer premi
Segon premi
Tercer premi

250 euros i trofeu
150 euros i trofeu
100 euros i trofeu

6. Es concedirà dos premis especials, Memorial Manuel Camañes, per a joves
d’ entre 8 i 16 anys.
7. Els treballs s’han de lliurar a la secretaria de l’Associació de Veïns i Veïnes
Sagrada Família (carrer València, 415, baixos 08013 Barcelona. Tel. 934593164)
de dilluns a dijous de 18h. a 20’30h., fins el 30 de juny de 2012.
8. El veredicte es farà públic el divendres 26 d’octubre de 2012, a les set trenta de
la tarda, a la sala d’actes del Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, carrer
Sant Quintin, 89 3a. planta.
9. El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol incidència que es pugui
presentar.
10. No es retornarà cap treball presentat.
11. Els premis no recollits es guardaran un termini màxim de 90 dies
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