
IV CONCURS LITERARI 

DE SANT JORDI 

D’OLÈRDOLA 2019

BASES DEL CONCURS

- Poden participar totes aquelles persones que tinguin ganes d’escriure i

celebrar la festivitat de Sant Jordi.

- Totes les obres han de ser originals i inèdites.

- El gènere literari i el tema són lliures: narració, poesia, còmic...

- L’extensió del text serà com a màxim d’una pàgina mida DIN A4.

-El concursant només podrà presentar una sola obra. 

- Tots els treballs es presentaran en un sobre tancat amb: el títol de l’obra, el pseudònim de 

l’autor i caldrà especificar la categoria en la qual es participa. A més a més, dins hi haurà 

d’haver una fitxa amb les dades personals següents: 

NOM DEL PARTICIPANT, DOMICILI, TELÈFON DE CONTACTE I NOM DE L’OBRA.

- El termini de presentació serà fins al dia: DIVENDRES 12 D’ABRIL.

- Els concursants podran lliurar les obres a les biblioteques de les escoles: 

Circell i Rossend Montané, dins l’horari (més avall indicat).

- El tema de l’obra literària és lliure. Es valorarà l’originalitat, l’estructura

i la qualitat en la redacció.

PREMIS:

Hi haurà dues categories i cada una tindrà els següents premis:

- Infantil: de 0 a 14 anys.

- Adult: a partir de 15 anys.

- 1er PREMI: Val de regal de 40€ en una llibreria,MAC Ticket*, 2 entrades al VINSEUM, 

Còmic d'Olèrdola i diploma.

- 2on i 3er PREMI: MAC Ticket*, 2 entrades al VINSEUM, llibre d'Olèrdola i diploma.

- El lliurament dels premis tindrà lloc a l’Ajuntament d’Olèrdola el dia 24 d’abril a les 18.00h. 

- Donar el consentiment a que les obres seran publicades a través de la web de l’Ajuntament.

* El MAC Ticket permet l'entrada a 5 museus d'arqueologia:

Girona, Ullastret, Empúries, Barcelona i Olèrdola .

ORGANITZA: Biblioteques obertes de Moja i Sant Pere Molanta

HORARIS:

Biblioteca Circell: dimarts, dimecres i dijous de 16:30 a 18:00h

Biblioteca Rossend Montané: dilluns i divendres de 16:00 a 17:30h


