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XXX
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SANT JORDI 
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2020

L’Ajuntament d’Ascó convoca 
un concurs de narrativa amb 

les següents bases:

PARTICIPANTS :
1r GRUP - Joves de 14 a 17 anys el 31 de 
desembre de 2020
2n GRUP - Joves de 18 a 20 anys el 31 de 
desembre de 2020

El tema és lliure. Es valorarà, principalment, 
la qualitat, la creativitat i la correcció 
lingüística de les obres.

Els treballs han d’estar escrits en llengua 
catalana. Han de ser inèdits i no han d’haver 
estat guardonats en altres certàmens 
literaris, ni estar compromesos en tràmits 
de publicació o presentats en altres premis 
pendents d’adjudicació.

L’extensió de les obres ha de ser de 10 a 15 
pàgines per als participants del 1r Grup, i 
de 15 a  20 pàgines per als participants 

del 2n Grup. Han d’estar a doble interlineat 
i amb lletra Arial, cos de 12.  

Els i les concursants presentaran 4 còpies, 
a una cara i amb els fulls numerats. Han 
de portar el títol de l’obra a la portada i 
no han d’estar signades. S’acompanyaran 
d’un sobre tancat amb el mateix títol i el 
grup en què es participa. Al seu interior, hi 
constaran les següents dades de l’autor/a: 
nom i cognoms, data de naixement, núm. 
DNI, domicili, telèfon i adreça de correu 
electrònic.

Les obres s’enviaran per correu certificat 
o bé es presentaran personalment a 
l’Ajuntament d’Ascó: Regidoria de Cultura, 
c/ Hospital, 2; 43791 - Ascó. 

El termini d’admissió conclourà el dia 26 de 
març de 2020.

Els o les participants en la categoria autor/a 
local (empadronats/des a Ascó) també 
optaran als premis de la categoria general.

Cap concursant podrà obtenir més d’un 
premi que podran ser declarats deserts, si 
així s’estima convenient.

El jurat es reserva el dret d’interpretar 
aquestes bases en cas de dubte o decidir 
sobre qualsevol contingència que no hagi 
estat prevista.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es 
donarà a conèixer públicament en un acte 
de lliurament dels premis que se celebrarà 
durant el mes de maig a Ascó. 

L’Ajuntament d’Ascó accedirà a la propietat 
de les obres premiades, ostentant-hi tots els 
drets. I es reserva el dret de publicar-les, o no, 
en funció del material disponible. 

Els treballs no premiats podran ser retirats 
de l’Ajuntament en un termini de trenta 
dies després de l’acte de la concessió del 
premi. Si no han estat retirats en el termini 
assenyalat, serà entès que els autors/
es renuncien als respectius originals. No 
s’assumiran responsabilitats per pèrdues o 
deterioraments.  

L’Ajuntament es reserva el dret de donar a 
conèixer la relació de participants en aquesta 
convocatòria.

La participació en aquest concurs suposa la 
total acceptació de les bases.

PREMIS:
Premis Generals:

Es concedirà un premi
de 600 EUROS en

cadascun dels grups. 

Premis Autors/es 
Locals: 

Es concedirà un premi
de 400 EUROS en

cadascun dels grups.

Sobre aquests premis 
s’aplicaran les 
corresponents retencions
establertes per la 
legislació vigent


