Ens trobaràs a:

Voluntariat per la llengua

Assessorament lingüístic
per a empreses,
autònoms i emprenedors*

Activitats de foment de la
llengua i
la cultura catalanes

Servei gratuït de revisió
de documents*

en català

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA ROSES
Servei Local de Català de Sant Just Desvern

*Consulteu-nos les condicions del servei

SLC de Sant Just Desvern
Pl. Verdaguer, 2 (Ajuntament)
93 480 48 00
C. Montserrat, 2, 1a planta (Les Escoles)
93 473 44 76
santjustdesvern@cpnl.cat

www.cpnl.cat

Cursos de català
per a persones adultes

per a no professionals
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XXX CONCURS DE PROSA I POESIA

Sant Just Desvern, abril de 2018

El lliurament de premis es farà durant els actes de celebració de
Sant Jordi 2018 el dia 20 d’abril a les 19 h al pati de Les Escoles
(Montserrat, 2, 08960 – Sant Just Desvern).
Les persones guardonades han de recollir el premi personalment o
bé delegar-ho en alguna altra persona per escrit a l’a/e del SLC.
Objectius
 Promoure l’ús del català escrit en infants, joves i adults.
 Donar suport a tothom qui vulgui exposar els seus pensaments
de forma creativa i que no sigui professional de les lletres.
Categories
La participació en el certamen és oberta a tothom, dintre de les
categories següents:
 nois i noies de 9 a 11 anys
 joves de 12 a 14 anys
 joves de 15 a 17 anys
 persones adultes de 18 anys en endavant
Modalitats
S’estableixen dues modalitats de participació:
a) Prosa: narració única d’un màxim de 3 fulls.
b) Poesia: un poema o bé una petita col·lecció de poemes d’un
màxim de 2 fulls.
Tema
El tema és lliure i les obres han de ser inèdites.
Jurat
Hi haurà un jurat format per persones amants del món de la cultura
i de l’ensenyament que valorarà la creativitat, la sensibilitat,
l’originalitat temàtica, la composició, l’estructura lingüística i
aspectes relacionats que les persones del jurat considerin
rellevants.

També hi heu d’adjuntar l’obra en un document en format Word,
escrit a doble espai i amb un cos de lletra de 12 com a mínim.
El document no pot sobrepassar els 4 MB.
La presentació ha de ser en forma telemàtica, preferentment. Cal
conservar un duplicat de l’obra, que s’editarà al web www.santjust.cat

PREMIS
Per a cada modalitat hi haurà els premis
següents:
NOIS I NOIES DE 9 A 11 ANYS
1r Premi 70 € (valor en llibres)
2n Premi 60 € (valor en llibres)
3r Premi 45 € (valor en llibres)
JOVES DE 12 A 14 ANYS
1r Premi
80 €
2n Premi 70 €
3r Premi
60 €
JOVES DE 15 A 17 ANYS
1r Premi
80 €
2n Premi 70 €
3r Premi
60 €
PERSONES ADULTES
1r Premi 160 €
2n Premi 120 €
3r Premi 100 €

Es lliuraran els premis
del III Dictat Popular, amb D de Dones

Presentació
Entreu al lloc web http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlroses/concurs/ i
empleneu el formulari. Afegiu-hi el títol de l’obra, la categoria
(prosa o poesia) i el pseudònim.
NOTA IMPORTANT: Per tal que la Secretaria del certamen pugui
distribuir bé les obres en cada categoria, els centres escolars han
d’especificar l’edat de cada participant en el moment d’escriure
l’obra, no els anys que farà durant el curs acadèmic.

www.lletrescatalanes.cat

Més informació a:

20 anys de la seva mort

Maria Mercè Marçal

Centenari del naixement

Manuel de Pedrolo

Centenari del naixement

Maria Aurèlia Capmany

Centenari del naixement

Montserrat Abelló

Commemoracions literàries de 2018

www.anypompeufabra.cat

El termini màxim de lliurament és el 23 de març de 2018.

Vols un punt de llibre? .

BASES DEL XXX CONCURS DE PROSA I POESIA
EN CATALÀ per a no professionals Sant Jordi 2018

Més informació:
tel.93 480 48 00
www.santjust.cat
santjustdesvern@cpnl.cat

