XXI PREMI RAMON FERRANDO ADELL DE POESIA
Convoca: Societat Cultural i Ecologista Sant Josep
Lliurament dels treballs:
EMD Jesús
Pati de la Immaculada. Tel. 977500735
43590 Jesús-Tortosa (Baix Ebre)
Bases:
Poden optar-hi obres de poesia escrites en català, originals i inèdites, no premiades en
altres concursos. Només s'admetrà una obra per cada participant.
S'estableixen les categories següents:
a) Nascuts o residents a Jesús fins 16 anys d’edat
b) Obert a tothom i sense límits d’edat
Extensió: de 25 a 50 versos.
Els treballs es presentaran per triplicat, mecanografiats a doble espai i per una sola cara,
sense signar, amb un títol o lema. S'acompanyaran d'un sobre tancat a l'exterior del qual
figurarà el títol o lema, i la categoria en què participen i, a l'interior, una nota on hi
figuraran: DNI, nom i cognoms, l'edat, l'adreça, el telèfon i el correu electrònic de
contacte de l'autor/a.
Jurat : Bendi Suàrez, escriptora; Miquel Accensi Subirats, poeta; i Joan Josep
Chavarria, filóleg
Termini de presentació dels treballs:10/12/2018
Lliurament de premis: Dissabte, 12//01/2019, a les 19 hores, a la sala Jordi Brull, de
l’EMD de Jesús.
Dotació:

Categoria "a": 50 € i diploma.
Categoria "b": 250 € i diploma.

Les obres no es retornaran als autors i les no premiades seran destruïdes als 15 dies

XXI PREMI RAMON FERRANDO ADELL DE CONTES CURTS
Convoca: Societat Cultural i Ecologista Sant Josep
Lliurament dels treballs:
EMD Jesús
Pati de la Immaculada. Tel. 977500735
43590 Jesús-Tortosa (Baix Ebre)
Bases:
Poden optar-hi contes, escrits en català, de tema lliure. Les obres seran originals,
inèdites i no premiades en altres concursos. Només s'admetrà un obra per cada
participant.
S'estableixen les categories següents:
a) Nascuts o residents a Jesús que cursen fins a 4t de primària.
b) Nascuts o residents a Jesús que cursen 5è de primària.
c) Nascuts o residents a Jesús que cursen 6è de primària.
d) Nascuts o residents a Jesús que cursen ESO
e) Oberta a tots els joves de fins als 18 anys.
Extensió màxima:categories a) b) i c) 2 DIN A-4
categoria d)
3 DIN A-4
categoria e)
6 DIN A-4.
Els treballs es presentaran per triplicat, mecanografiats a doble espai i per una sola cara,
sense signar, amb un títol o lema. S'acompanyaran d'un sobre tancat a l'exterior del qual
figurarà el títol o lema, i la categoria en què participen i, a l'interior, una nota on hi
figuraran DNI, nom i cognoms, l'edat, l'adreça, el telèfon i el correu electrònic de
contacte de l'autor/a.
Jurat: Cinta Llasat, escriptora; Pascual Pérez, artista; i Montse Boldú, escriptora
Termini de presentació dels treballs: fins el 10/12/2018
Lliurament de premis: Dissabte 12/01/2019, a les 19 hores, a la sala Jordi Brull, de
l’EMD de Jesús.
Dotació :

Categoria "a":
Categoria "b":
Categoria "c":
Categoria “d”
Categoria “e”

50 € i diploma.
50 € i diploma.
50 € i diploma
100 € i diploma
100 € i diploma.

Les obres no es retornaran als autors i les no premiades seran destruïdes als 15 dies

