JOCS FLORALS DE LA GINESTA D’OR

La Companyia Literària de la Ginesta d’Or celebrarà l’any 2019 els noranta
sis anys de la seva creació. La Flor Natural amb el Premi de la Vila de
Perpinyà seran atorgats a la llengua francesa.
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ :
Es poden presentar obres inèdites en prosa i poesia, així com cançons
poètiques (paraules i música) en llengua catalana i occitana,
obligatòriament limitades a tres i dactilografiades en quatre exemplars. Per
tal de facilitar el treball del jurat, no s’acceptaran pel que fa als adults els
texts escrits a mà. Els dels infants hauran d’ésser perfectament llegibles, o
millor, dactilografiats. Els temes i gèneres són lliures.
-Com sempre, s’acceptarà l’expressió poètica de qualsevol tema, però a
més, cada secció farà esment d’un tema o de dos temes particulars. La
Secció catalana ha escollit : el blau i el foc.
Cal remarcar que els participants no es pensin que això dels temes és més
important que les inspiracions diverses.
Els drets d’inscripció es mantenen a 35 Euros pel que fa als adults i són
gratuïts per als adolescents i els nens. Cap tramesa no pot ésser
enregistrada si no s’han pagat els drets d’inscripció.
Per tal de no desvalorar el concurs, la mesa ha decidit limitar el nombre de
medalles atorgades a la prosa, poesia i cançons, a una sola gran medalla, i
a dues medalles al màxim per als adults , adolescents i nens. El nombre de
diplomes es limitarà a 10 per a cadauna de les seccions.
Els premis reservats als adults no es podran atorgar als nens. A tot estirar
es podran atorgar a un adolescent. Si cap tramesa no es mereix un premi,
aquest no serà atribuït.
No s’admeten infants de menys de vuit anys.
Pel que fa a les trameses de les classes de les escoles, no s’atorgaran
diplomes individuals.Només s’atorgarà un diploma col.lectiu o una medalla
col.lectiva.
Les obres presentades no han de portar cap nom ni signatura. Un sobre
adjunt a la tramesa haurà de contenir la identitat del candidat, la seva
adreça i el títol de cada text. No es retornaran les participacions després del

certamen. Sols els llorejats seran informats per carta personal a la fi del
mes d’abril.
Els infants i adolescents que participen individualment hauran d’enviar el
seu nom i adreça en un plec tancat on també hauran escrit el títol de les
obres presentades. No s’haurà de mencionar el nom de l’escola.
En el reglament del concurs d’adults, cada secció farà esment del tema o
dels temes escollits, essent ben entès que com cada any s’accepten els
poemes d’inspiracions més diverses.
Pel que fa als Grans Premis s’exigeix la presència del llorejat, excepte en
cas de força major.
Llavors es podrà fer representar per una persona que ell mateix haurà
escollit.
No es podran enviar els premis importants: Ginesta d’Or, Vase de Sèvres,
quadres, objectes d’art, llibres… Els premis no distribuïts quedaran propietat
de la Companyia.
-Els opuscles, medalles i diplomes es podran enviar contra reemborsament
si el llorejat absent i no representat en fa la demanda.
-La presència dels llorejats fins al final de la cerimònia és molt desitjable.
L’acte del lliurament dels premis s’escaurà el dia 19 de maig de 2019 a
l’Ajuntament de Perpinyà.

OBERTURA DEL CERTAMEN : 1 DE SETEMBRE 2018
CLAUSURA DEL CERTAMEN: 15 DE FEBRER DE 2019

Les trameses i 35 Euros en concepte de drets d’inscripció s’han de fer
arribar a : Maria Dolors Vallverdú, Carrer de la Presó, 17, 1r, 43201 Reus

Amics Mantenidors i Mestres en Gai Saber : Penseu a pagar la quota 2019:
35 Euros. en xec o en efectiu (millor) a la tresorera : Madame Anne Marie
Borreil, 1, Rue de Palalda. 66100 Perpignan.

