XI Premi Elsa Garcia de Narrativa Curta
Setmana Cultural del Papiol 2019

Bases
L’objectiu del concurs és fomentar i promoure la creació literària en català.
1.- El Premi Elsa Garcia és de narrativa curta adreçat a majors de 18 anys o que els facin al llarg del 2019. Opten al
premi els treballs presentats que compleixin les bases de l’esmentat concurs. N’estan excloses les persones que
formin part de l’organització del concurs.
2.- Els treballs han d’ésser escrits íntegrament en català, a una sola cara i doble espai, amb lletra Times New
Roman o Arial, cos 12, en fulls DIN-4 grapats.
Totes les obres portaran a la portada el TÍTOL de l’obra. El tema és lliure i els treballs han de ser originals i inèdits i
l’extensió no superior a 15 pàgines. Es valorarà la qualitat, la creativitat i la correcció lingüística. No s’acceptaran
còpies signades o bé que no compleixin algun d’aquests requisits.
3.- Cal presentar 4 exemplars en paper. Tot anirà en un sobre tancat, a l’exterior del qual ha de constar: Concurs de
Narrativa Curta Elsa Garcia i el Títol. El guanyador es compromet a enviar el text premiat en format pdf a
l’organització (setmanaculturalpapiol@yahoo.es) en les 48 hores següents a la comunicació del premi.
Cal presentar també un altre sobre, a l’interior del qual s’han de fer constar les dades personals següents: nom i
cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic i fotocòpia del DNI. El sobre s’ha de presentar tancat i s'hi ha de fer
constar : Concurs de Narrativa Curta Elsa Garcia i el Títol de l’obra.
4.- Els treballs s’han d’enviar o portar a l’OAC de l’Ajuntament del Papiol, Av. de la Generalitat, núm. 7 i 9, 08754 el
Papiol. El termini d’admissió de treballs finalitzarà el dia 28 de febrer de 2019. Els treballs enviats per correu postal
hauran d’anar certificats i la data del mata-segells no podrà ser posterior al 28 de febrer.
5.- El guanyador/a es compromet a assistir a l’acte de lliurament del premi i davant la impossibilitat d’assistir-hi
personalment, podrà delegar la seva representació en una altra persona. El Premi solament s’entregarà en ma al
guanyador o representant.
6.- El veredicte del Jurat i la proclamació dels guanyadors tindrà lloc en un acte públic que se celebrarà en el
transcurs de la Setmana Cultural del Papiol durant el mes d’abril.
7. Premi: un únic premi de 500 € en metàl·lic.
8. Aclariments: El Jurat estarà format per tres membres i vetllarà per l’estricte compliment de les bases del
concurs. El Jurat es reserva el dret de deixar desert el Premi si ho considera oportú. El seu veredicte serà
inapel·lable i es farà públic en el moment del lliurament dels premis. L’organització del concurs es reserva el dret
del domini de les obres premiades, que quedaran dipositades a la Biblioteca Pública Valentí Almirall del Papiol. La
resta d’obres podran ser retirades de l’Ajuntament del Papiol a partir del lliurament de premis i fins a un màxim
d’un mes i finalitzat aquest termini no es retornaran. L'organització es reserva el dret de publicar les obres
guanyadores i de fer-ne ús en actes culturals, sense ànim de lucre.
Totes les qüestions no previstes en aquestes bases seran resoltes pel Jurat. La participació en el concurs
pressuposa la total acceptació d'aquestes bases.
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