BASES DEL CONCURS “SANT JORDI CONFINAT” a Cardona
1. Objecte de les bases i del concurs
Aquestes bases tenen per objecte establir els criteris del concurs de
relats breus, poemes o contes organitzat amb la finalitat de donar suport
a les activitats culturals durant la crisi sanitària de la COVID-19. Malgrat
el confinament, l’Ajuntament de Cardona impulsa aquesta iniciativa per
poder celebrar la Diada de Sant Jordi d’una manera diferent.
Amb aquest concurs, a més, es pretén dinamitzar el comerç local de
Cardona, un dels sectors més afectats per la crisi sanitària.
2. Participants
El concurs està obert a qualsevol ciutadà de la vila de Cardona, amb el
condicionant que cada autor/a només pot concursar amb un únic treball.
3. Obres
S’hi poden presentar relats breus, poemes o contes sobre qualsevol
temàtica. Les obres han de ser inèdites, individuals i en català o castellà.
Poden anar acompanyades d’una il·lustració.
4. Categories
Les categories per franges d’edats són:
-

Infantil (fins a 12 anys)
Juvenil (de 13 a 25 anys)
Adulta (a partir de 26 anys)

5. Extensió i format
Els relats o escrits han de tenir una extensió màxima d’1 pàgina escrita,
ja sigui a mà o amb ordinador.
6. Presentació
Els treballs s’hauran d’enviar al mail de comunicació@cardona.cat com a
fitxer adjunt. Al text del mateix correu s’hi ha d’incloure el nom i
cognoms, pseudònim, edat i categoria.
En cas d’utilitzar la mateixa adreça de correu electrònic per enviar
diferents treballs, s’ha d’enviar un sol treball en cada missatge.

7. Termini d’entrega
L’admissió dels treballs finalitzarà el dijous, 22 d’abril del 2020, a les
12:00h.
8. Jurat
El jurat que valorarà els treballs rebuts, estarà format per 4 persones de
Cardona amb inquietuds per la literatura, la fotografia i la cultura.
El resultat del concurs es recollirà en una acta signada pels membres del
Jurat i donaran a conèixer el divendres, 23 d’abril, a les 18:00h el
veredicte.

9.

Lliurament de premis
L’acte de lliurament de premis es farà públic a través de les xarxes
socials de l’Ajuntament de Cardona i la web www.cardona.cat
La data i procediment d’entrega de premis es farà arribar també per
correu electrònic a totes les persones participants.
Hi haurà 3 premis per categoria, per gastar al comerç local de Cardona,
distribuïts de la següent manera:
1a categoria. Infantil
- Primer premi (100€)
- Segon premi (60€)
- Tercer premi (30€)
2a categoria. Juvenil
- Primer premi (100€)
- Segon premi (60€)
- Tercer premi (30€)
3a categoria. Adulta
- Primer premi (100€)
- Segon premi (60€)
- Tercer premi (30€)

10. Normativa
-

Les obres guanyadores quedaran en propietat de l’Ajuntament de
Cardona.
El jurat no qualificarà les obres que no compleixin les bases
establertes o les que vulnerin drets personals o puguin ser ofensives.
Qualsevol aspecte no previst per les bases serà resolt pel jurat.
L’organització es reserva el dret d’interpretar i modificar les
condicions del concurs en qualsevol moment sempre que hi concorri
una causa justificada.

