ACTIVITATS 2017

HIVERN / PRIMAVERA

CENTRES CÍVICS
L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA PER MITJÀ DE LA
XARXA DE CENTRES CÍVICS DE LA CIUTAT CONVOCA
EL 1r CERTAMEN 365 MANERES DE DIR T’ESTIMO, QUE
ES DURÀ A TERME DEL 18 D’ABRIL AL 7 DE MAIG.
1. Aquest concurs s’adreça a tota la ciutadania major de 16
anys i sense límit d’edat .
2. El tema a desenvolupar serà l’amor: convidem la ciutadania
a explicar les diferents maneres de dir t’estimo i a expressarles mitjançant textos literaris.
3. CONDICIONS
• Es podrà presentar únicament un treball per autor/a.

I CERTAMEN
LITERARI
#365
MANERES DE
DIR T’ESTIMO
- Els originals seran rebuts per una persona que no
és membre del jurat i que garantirà l’anonimat dels
participants.
- Quan es rebi l’original s’enviarà un justificant de
recepció per correu electrònic.
- En el fitxer adjunt enviat per correo electrònic no s’ha
d’incloure cap dada personal de l’autor. En aquest cas
seria immediatament desqualificat/ada.
5. El veredicte es farà públic el dia 12 de maig a les 19 hores
durant el concert de gòspel que oferirà la Xarxa de Centres
Cívics (es comunicarà el lloc als participants).
El Jurat estarà compost per:

• Els treballs poden estar escrits tant en català com en
castellà.

- Un membre de l’Escola de Lletres de Tarragona

• L’extensió màxima és de 500 paraules .

- Un membre de la Universitat Rovira i Virgili

• Els treballs s’han de presentar escrits en ordinador (lletra
Arial, mida 12).

- Un membre de l’Ajuntament de Tarragona

• Cal que les obres siguin originals i inèdites i que no hagin
estat premiades en cap altre concurs o certamen.
• Gènere literari: lliure
4. PRESENTACIÓ
Les obres es podran presentar:
• PRESENCIALMENT a l’Oficina Municipal d’Atenció
Ciutadana (OMAC) de l’Ajuntament de Tarragona
- Cal presentar l’obra en dos sobres tancats.
- El sobre número 1 ha de contenir l’original i,
preferentment, un suport digital; al sobre número 2 s’hi
han d’incloure les dades personals (nom i cognoms, NIF,
domicili, telèfon i adreça electrònica).
• ELECTRÒNICAMENT:
- Per correu electrònic a l’adreça
centrescivics@tarragona.cat
- En el cos del missatge s’ha de fer constar: el títol del
treball, el nom i cognoms, l’adreça, el codi postal, la
localitat, el telèfon i el NIF.
- L’obra s’enviarà adjunta al missatge amb la denominació
següent: nom de l’obra, pseudònim de l’autor, extensió
del document (exemple: amor.drac.pdf).

6. L’organització podrà deixar fora de concurs les obres que
no responguin a la temàtica.
7. Es donaran 3 premis, que consistiran en:
• 1r premi: càmera instantània + sopar per a dues
persones al restaurant El Sadoll.
• 2r premi: Una plaça en un curs o tutoria literària que
imparteix l’Escola de lletres de Tarragona + 3 places als
monogràfics de la Xarxa de Centres Cívics que escullis.
• 3r premi: 2 places als monogràfics de la Xarxa de
Centres Cívics de Tarragona.
8. Les obres premiades quedaran en poder de l’Ajuntament de
Tarragona. Els/les autors/ores cedeixen a l’Ajuntament de
Tarragona els drets d’ús per la difusió, distribució, exhibició
i reproducció tant en paper com al web corporatiu, sempre
indicant els noms de les persones autores.
9. El jurat es reserva el dret de no acceptar a concurs les obres
que no s’ajustin a aquestes bases o a la legalitat vigent.
10. La participació en el concurs implica la plena acceptació
d’aquestes bases.
11. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases la resoldrà,
en última instància, el jurat del concurs.
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