PREMIS LITERARIS
VILA DE VALLIRANA

Premi Puig Bernat
de poesia o narrativa
infantil i juvenil

2018
Els premis s’adjudicaran
el 2 de juny de 2018

Més informació:
93 683 27 38
93 683 08 10

Els premis literaris de la nostra vila tenen la voluntat
de ser un element dinamitzador de la literatura catalana i, en concret, de la poesia.

7.

1a, 2a i 3a categoria.
Guanyador o guanyadora: Un val de compra
de 25 € per a llibres i/o material de papereria (en una de les llibreries/papereries de
Vallirana) i diploma.
Finalista. Un llibre i diploma.

Alhora, amb els premis locals es pretén desvetllar
l’interès per la literatura en els ciutadans de Vallirana
i, d’una forma especial, en els més joves.

PREMI PUIG BERNAT DE POESIA O NARRATVA
INFANTIL I JUVENIL
1.

4a, 5a i 6a categoria.
Guanyador o guanyadora: Un val de compra
de 35 € per a llibres i/o material de papereria (en una de les llibreries/ papereries de
Vallirana) i diploma.
Finalista. Un llibre i diploma.

Aquest premi vol estimular la producció d’obres inèdites en poesia o prosa en llengua catalana de tots els nens i nenes, nois i noies
empadronats a Vallirana i que siguin alumnes,
el curs 2017/2018, de qualsevol de les escoles
de Vallirana en els cursos que se citen més
endavant.

2.

L’autor haurà d’acreditar haver nascut a Vallirana o residir-hi, condició indispensable per
optar al premi.

3.

Aquests premis es composen de les categories
següents:

7a i 8a categoria.
Guanyador o guanyadora: Un val de compra
de 50 € per a llibres i/o material de papereria (en una de les llibreries/papereries de
Vallirana) i diploma.
Finalista. Un llibre i diploma.
8.

Cada obra ha d’anar signada amb un pseudònim i, en un sobre tancat adjunt, s’hi ha d’incloure la identificació de l’autor/ora: nom,
cognoms, curs, adreça, telèfon i escola.

9.

Les obres aspirants als premis hauran de ser
presentades abans del 30 d’abril de 2018 a
les oficines de la Regidoria de Cultura de L’Ajuntament de Vallirana (c/ del Molí, 2-4,
08759 Vallirana). El termini per recollir els
originals no guanyadors –que serà a la mateixa adreça– finalitzarà el 27 de juliol de
2018.

10.

El jurat estarà format per persones relacionades amb el món educatiu i cultural de Vallirana i serà presidit per Eva Martínez, alcaldessa de Vallirana, i comptarà amb la presència de Joan Manuel Arrabal, regidor de
Cultura i secretari del jurat, amb veu, però
sense vot.

11.

La resolució del jurat es farà pública el 2 de
juny de 2018 a Vallirana i el veredicte, inapel·lable, serà anunciat pel secretari del jurat.

12.

Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província.

13.

La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra de les bases d’aquest premi.

1a Categoria: Nens i nenes de 3r de primària
2a Categoria: Nens i nenes de 4t de primària

3a Categoria: Nens i nenes de 5è de primària
4a Categoria: Nens i nenes de 6è de primària
5a Categoria: Nois i noies de 1r d’ESO
6a Categoria: Nois i noies de 2n d’ESO
7a Categoria: Nois i noies de 3r d’ESO
8a Categoria: Nois i noies de 4t d’ESO
4.

5.

6.

Les obres, escrites en català, tindran una extensió màxima de dos folis impresos per davant i darrere (o 4 folis impresos a una cara) a
doble espai i s’han de presentar per quintuplicat. Els que es presentin a la primera categoria també poden estar escrits a mà.
L’obra, si és poètica, podrà estar formada per
un o més poemes amb l’extensió màxima indicada en el punt quatre (un poema per cara) i,
si és de narrativa, ha de ser en format de conte o narració breu o similar.
El tema ha d’estar relacionat amb Vallirana
(tradicions, història, festes, medi natural, indrets, etc.). Aquesta condició és indispensable
per optar al premi.

Els premis seran els següents:

