BASES 2019
XXI JOCS FLORALS PER A GENT GRAN
CAMP D’EN GRASSOT-VILA DE GRÀCIA-EL COLL
Espai de Gent Gran

1.- PARTICIPANTS Poden participar totes les persones, a partir de 55 anys i residents a l’estat
espanyol, que ho desitgin.
2.- CONDICIONS Hi haurà 2 categories:
INÈDITS: per a persones que no hagin tingut mai cap premi en els Jocs Florals per a
Gent Gran- Camp d’en Grassot-Vila de Gràcia-El Coll.
SÈNIORS: per a persones que hagin estat premiades en altres edicions i en qualsevol
categoria dels Jocs Florals per a Gent Gran- Camp d’en Grassot-Vila de Gràcia-El Coll.
El concursant pot presentar, com a màxim, un text per cada Modalitat:
A-POESIA EN CATALÀ / B-PROSA EN CATALÀ /C-POESIA EN CASTELLÀ / D-PROSA EN CASTELLÀ

La temàtica serà: LA DONA D’AHIR, LA DONA D’AVUI O LA DONA DE DEMÀ
Els textos presentats hauran de ser originals i que no hagin estat premiats en altres concursos ni publicats.

3.- CARACTERÍSTIQUES DE LA PRESENTACIÓ
• Extensió màxima: un full DIN-A-4, a una sola cara. Lletra de cos 12. Espai interlineal d’1.5
• Cal d’indicar, a l’encapçalament del full, la categoria en què es participa (INÈDITS o
SÈNIORS) i la modalitat (A,B,C o D). Signat només amb pseudònim.
4.-PRESENTACIÓ: EN PAPER O PER CORREU ELECTRÒNIC
PRESENTACIÓ EN PAPER:
• Se’n presentaran 3 còpies -que no es retornaran-, sense portada i sense grapes, dins un
sobre gran on hi constarà, a l’exterior:
▪
▪
▪
▪

•

“XXI JOCS FLORALS PER A GENT GRAN -CAMP D’EN GRASSOT- VILA DE GRÀCIA-EL COLL 2019”
La categoria (INÈDITS o SÈNIORS)
La modalitat (A, B, C o D)
El pseudònim

Dins el sobre gran també hi haurà la PLICA, en un sobre petit, on hi ha de constar:
▪
el pseudònim, el títol del text, la categoria i la modalitat
▪
el nom real de l’autor/a, nº de DNI, la data de naixement
▪
l’adreça, el telèfon, l’e-mail (si en té)
A l’exterior del sobre de la plica també cal posar el pseudònim, la categoria (INÈDITS o SÈNIORS) i la
modalitat (A,B,C o D)

PRESENTACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC:
A l’e-mail, cal adjuntar 2 documents: 1- El text signat amb el pseudònim (veure punt 3)
2- Un document amb les dades de la plica (veure punt 4)

5.-TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ
L’últim dia de presentació és el divendres 8 de març de 2.019
Els textos es poden fer arribar:
A-EN FORMAT PAPER (PERSONALMENT O PER CORREU POSTAL):
ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS LA SEDETA:
c/ Sicília 321 (2ª planta)- 08025 Barcelona - 93. 458 36 49
De dilluns a divendres, de 10 a 13’30 h

ESPAI DE GENT GRAN LA VIOLETA
c/ Maspons 6 – 08012 Barcelona - 93. 706 08 81
De dilluns a dijous, de 9 a 13h i de 16 a 18h. Divendres de 9 a 13h

CENTRE CÍVIC EL COLL –LA BRUGUERA
c/ Aldea 15 – 08023 Barcelona - 93.256 28 77
De dilluns a divendres, de 10 a 14h i de 16 a 22h

B- PER E-MAIL, A NOMÉS UNA D’AQUESTES ADRECES:
aspejusedeta@yahoo.es / gentgranlavioleta@gmail.com / gentgran@ccelcoll.org

6.- PREMIS
S’atorgaran els següents premis*:
CATEGORIA INÈDITS:
Premis a les modalitats A, B, C i D:
Accèssits a les modalitats A, B, C i D:

200 € i placa commemorativa
placa commemorativa

CATEGORIA SÈNIORS:
Premis a les modalitats A, B, C i D:
200 € i placa commemorativa
Accèssits a les modalitats A, B, C i D: placa commemorativa
*Premis subjectes a retenció segons la legislació vigent.

Es farà una publicació impresa dels textos que hagin obtingut el Premi, tant de la categoria
INÈDITS com SÈNIORS, per a la qual els autors cedeixen els drets. S’hi anomenaran tots els
participants. Els textos seran il·lustrats per infants del Casal Infantil La Sedeta.
7.- JURAT
Jurat de Prosa:
Jurat de Poesia:

Joaquim Carbó, escriptor; Ma Teresa Ferrer, membre del Grup Metàfora de la Biblioteca M. Rodoreda;
Jordi Losantos, professor i escriptor.
Dolors Dilmé, poetessa i dinamitzadora poètica; Dolors Peitiví, poetessa; Rosa Ma Esteller, escriptora i
poetessa.

8.- VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS
El Jurat farà públic el seu veredicte en l’acte de celebració dels JOCS FLORALS que tindrà
lloc el dilluns 29 d’abril de 2.019, a les 18 h, a la Sala d’Actes del Centre Cívic La Sedeta. Els
guanyadors hauran de recollir el premi personalment a l’acte, o bé delegar un representant.
▪
▪
▪

Actuació Coral La Sedeta
Lliurament de premis. Lectura dels Premis de les dues categories i de totes les modalitats
Actuació musical de Mone, actriu i cantant

9.- La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les seves bases.
Responsable del tractament de dades: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta - C/Sicilia,321, Barcelona.
Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: info@pddata.cat.
Finalitat: Informar als interessats/des de la realització dels Jocs Florals i altres activitats d'interès.
Legitimació: Existència d'un interès legítim.
Terminis: Es conservaran les dades mentre no se'n sol·liciti la supressió per part dels interessats/des, i en compliment dels terminis establerts legalment.
Destinataris: Només s'enviaran les dades a tercers en cas de ser necessari per al compliment dels requisits de les activitats.
Drets: Teniu dret a exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat a l'adreça aspejusedeta@yahoo.es. En cas de no
respectar-se els vostres drets, podeu reclamar a www.aepd.es.

COL.LABORA:

