BASES
CERTAMEN LITERARI
municipi de les avellanes i santa linya
Títol: Te’n recordes de….
Modalitat: Narrativa i Poesia.
Convoca: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya
Lloc de presentació: Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya.
Adreça: Baixada de l’Església, 35, Les Avellanes
L’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya convoca la primera edició del
Certamen Literari “Te’n recordes de….”, amb l’objectiu de promoure i recuperar
la nostra cultura tradicional en clau de quotidianitat, sense rigor ni anàlisi, amb
la objectivitat de la persona que ho explica, des de la seva realitat i per deixar
petjada en la historia dels nostres pobles, on els relats siguin vivències,
emocions sentides i tot allò que els veïns vulguin compartir.
Es regularà amb les següents bases:
1. Obert a totes les persones que ho desitgin.
2. Termini de presentació clourà el divendres, 31 de març de 2017, a les 15:00
hores.
3. Les obres han de ser originals, inèdites i no poden haver estat premiades en
altres certàmens.
4. Els treballs guardonats s’exposaran als espais habilitats del municipi en
format digital o paper.
5. Categories:
INFANTIL A ( 1 er i 2 on de primària) 3 fulls.
INFANTIL B (3 er i 4 art de primària) 4 fulls.
INFANTIL C ( 5 è i 6 è de primària) 5 fulls.
JUVENIL A (de 12 a 14 anys  1 er i 2 on d’ESO) 6 fulls
JUVENIL B ( de 14 a 16 anys – 3 er i 4 art d’ESO) 6 fulls
JUVENIL C ( 17 a 18 anys – Batxillerat o Grau) 15 fulls
ADULT ( A partir de 19 anys)

6. Presentació:
Es presentaran 2 còpies de cada treball, o bé mecanografiats o bé impresos per
una sola cara. Els textos fets a l’ordinador hauran de tenir els següent format,
lletra tipus Times New Roman, mida 12 i 1,15 marges superiors i inferiors i
laterals de 2 centímetres.
Les categories infantils A, B i C, es podran entregar escrites a mà.
Les obres s’han d’acompanyar de les dades següents, en sobre tancat. Amb
pseudònim i títol a l’exterior i que ha ser el mateix a l’interior.
 Nom i cognoms.
 DNI ( si se’n disposa)
 Edat
 Població
 Telèfon de contacte
 Correu electrònic ( si se’n disposa)
 Nom de l’escola ( si n’és el cas)
Les obres que no reuneixin aquest requisits quedaran fora de concurs.
Es poden dipositar a la bústia de l’Ajuntament o a les oficines, també es poden
enviar per correu postal certificat a:
Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya
Regidoria de Cultura
Baixada de l’Església, 35
25612 Les Avellanes
Es tindrà en compte la data de registre a l’oficina postal. En aquest cas no fa
falta adjuntar plica.
7. El jurat serà format per dos escriptors del municipi, una persona reconeguda
en l’àmbit literari i per dos membres de l’Ajuntament.
8. Les dades personals facilitades per les persones participants seran
incorporades a fitxers sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Les Avellanes i
Santa Linya, amb domicili a la Baixada de l’Església, 35, de Les Avellanes, amb
la finalitat de gestionar la participació als concurs així com realitzar trameses de
difusió cultural de les activitats del municipi.
Podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició (LOPD
15/1999, de 13 de desembre) dirigint una comunicació via correu electrònic a:
ajuntament@avellanes.ddl.net.
9. Qualsevol aspecte no previst en les bases s’ha de sotmetre a la decisió del
jurat, i la seva decisió és inapel•lable.
10. La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

