PREMIS CASTELLITX 2019

PREMIS CASTELLITX. XLIII PREMI DE POESIA
Poden optar al Premi de Poesia les col∙leccions de poemes escrites en llengua catalana, de
tema lliure, d’una extensió màxima de cent quaranta versos.
GUARDÓ: Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl∙lic de 500,00 €.
TERMINI DE PRESENTACIÓ: El termini de presentació dels treballs acaba dilluns, dia 25 de
febrer de 2019 a les 24.00 h.
MODES DE PRESENTACIÓ: En mà, mitjançant correu postal o per correu electrònic.
RESOLUCIÓ DEL JURAT: Entre dia 30 de març i dia 20 d’abril de 2019.
PUBLICACIÓ DELS TREBALLS: L’Ajuntament d’Algaida publicarà virtualment a Internet els
treballs guardonats amb la Rosa d’Or dins la Col∙lecció Binària, edicions virtuals de
l’Ajuntament d’Algaida d’accés lliure i gratuït (accessible des de www.ajalgaida.net).
BASES OFICIALS COMPLETES: Accessibles en línia a través del web de l’Ajuntament d’Algaida:
www.ajalgaida.net.

PREMIS CASTELLITX. XLIII PREMI PERE MULET CERDÀ DE NARRACIÓ CURTA
Poden optar al Premi de Narració Curta les obres en prosa escrites en llengua catalana, de
tema lliure, d’una extensió màxima de quinze fulls, mecanografiades a doble espai, per una
sola cara, i escrites amb un cos de lletra 12. Aproximadament cada pàgina ha de comptar amb
2.100 caràcters, sense comptabilitzar els espais.
GUARDÓ: Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl∙lic de 500,00 €.
TERMINI DE PRESENTACIÓ: El termini de presentació dels treballs acaba dilluns, dia 25 de
febrer de 2019 a les 24.00 h.
MODES DE PRESENTACIÓ: En mà, mitjançant correu postal o per correu electrònic.
RESOLUCIÓ DEL JURAT: Entre dia 30 de març i dia 20 d’abril de 2019.
PUBLICACIÓ DELS TREBALLS: L’Ajuntament d’Algaida publicarà virtualment a Internet els
treballs guardonats amb la Rosa d’Or dins la Col∙lecció Binària, edicions virtuals de
l’Ajuntament d’Algaida d’accés lliure i gratuït (accessible des de www.ajalgaida.net).
BASES OFICIALS COMPLETES: Accessibles en línia a través del web de l’Ajuntament d’Algaida:
www.ajalgaida.net.
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PREMIS CASTELLITX. XLI PREMI LLORENÇ “MÓRA” DE POESIA POPULAR (GLOSAT)
Poden optar al Premi Llorenç “Móra” de Poesia Popular (Glosat) les gloses o conjunt de gloses
escrites en llengua catalana, de tema lliure, d’una extensió mínima de vint versos i una màxima
de cent quaranta.
GUARDÓ: Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl∙lic de 500,00 €.
TERMINI DE PRESENTACIÓ: El termini de presentació dels treballs acaba dilluns, dia 25 de
febrer de 2019 a les 24.00 h.
MODES DE PRESENTACIÓ: En mà, mitjançant correu postal o per correu electrònic.
RESOLUCIÓ DEL JURAT: Entre dia 30 de març i dia 20 d’abril de 2019.
PUBLICACIÓ DELS TREBALLS: L’Ajuntament d’Algaida publicarà virtualment a Internet els
treballs guardonats amb la Rosa d’Or dins la Col∙lecció Binària, edicions virtuals de
l’Ajuntament d’Algaida d’accés lliure i gratuït (accessible des de www.ajalgaida.net).
BASES OFICIALS COMPLETES: Accessibles en línia a través del web de l’Ajuntament d’Algaida:
www.ajalgaida.net.

PREMIS CASTELLITX. VII PREMI JUVENIL DE NARRACIÓ CURTA
(PER A JOVES DE 14 A 17 ANYS)
Poden optar a aquest premi les narracions escrites en llengua catalana, de tema lliure, d’una
extensió màxima de quinze fulls, mecanografiades a doble espai, per una sola cara, i escrites
amb un cos de lletra 12. Aproximadament cada pàgina ha de comptar amb 2.100 caràcters,
sense comptabilitzar els espais. Aquesta convocatòria té com a objectiu incentivar la creació
literària en llengua catalana entre els més joves. En conseqüència, convenim que només poden
optar a aquest Premi Juvenil de Narració Curta les persona amb una edat compresa entre els
14 i els 17 anys, ambdós inclosos (que no compleixin els 18 anys fins dia 22 d’abril de 2019).
GUARDÓ: Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl∙lic de 500,00 €.
TERMINI DE PRESENTACIÓ: El termini de presentació dels treballs acaba dilluns, dia 25 de
febrer de 2019 a les 24.00 h.
MODES DE PRESENTACIÓ: En mà, mitjançant correu postal o per correu electrònic.
RESOLUCIÓ DEL JURAT: Entre dia 30 de març i dia 20 d’abril de 2019.
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PUBLICACIÓ DELS TREBALLS: L’Ajuntament d’Algaida publicarà virtualment a Internet els
treballs guardonats amb la Rosa d’Or dins la Col∙lecció Binària, edicions virtuals de
l’Ajuntament d’Algaida d’accés lliure i gratuït (accessible des de www.ajalgaida.net).
BASES OFICIALS COMPLETES: Accessibles en línia a través del web de l’Ajuntament d’Algaida:
www.ajalgaida.net.

PREMIS CASTELLITX. XXIV PREMI D’INVESTIGACIÓ
Poden optar al Premi d’Investigació els treballs de recerca escrits en llengua catalana de
temàtica relacionada amb el municipi d’Algaida en qualsevol àmbit —ciències socials, ciències
naturals, ciències polítiques, dret, estudis literaris, biografies, bibliografia, etc.—, amb una
extensió mínima de vint‐i‐cinc fulls A‐4 i una màxima de cent cinquanta, mecanografiats a
doble espai, per una sola cara i escrits amb un cos de lletra 12. Aproximadament cada pàgina
ha de comptar amb 2.100 caràcters, sense comptabilitzar els espais.
GUARDÓ: Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl∙lic de 500,00 €.
TERMINI DE PRESENTACIÓ: El termini de presentació dels treballs acaba dilluns, dia 25 de
febrer de 2019 a les 24.00 h.
MODES DE PRESENTACIÓ: En mà, mitjançant correu postal o per correu electrònic.
RESOLUCIÓ DEL JURAT: Entre dia 30 de març i dia 20 d’abril de 2019.
PUBLICACIÓ DELS TREBALLS: L’Ajuntament d’Algaida publicarà virtualment a Internet els
treballs guardonats amb la Rosa d’Or dins la Col∙lecció Binària, edicions virtuals de
l’Ajuntament d’Algaida d’accés lliure i gratuït (accessible des de www.ajalgaida.net).
BASES OFICIALS COMPLETES: Accessibles en línia a través del web de l’Ajuntament d’Algaida:
www.ajalgaida.net.

