1r CONCURS
LITERARI PER A
LA GENT GRAN
SANT JORDI 2021

Tots i totes teniu moltes vivències, anècdotes, records, experiències... Sens
dubte, sou uns bons candidats i candidates per explicar-nos un munt
d'històries

Requisits: Tenir més de 65 anys
Tema: Lliure
Data límit del lliurament: 18 d'Abril
Acte d'entrega de premis: 23 d'Abril
Per participar cal recollir les bases del concurs a
l'Oficina de Turisme o de la Creu Roja de la Vall de
Camprodon o a la web de l'Ajuntament de
Camprodon.

Estimats i
estimades,

Bases del concurs
1.

Ser major de 65 anys.

2. El tema és lliure. Convé que sigui un escrit original i
inèdit.

Us volem convidar a participar en el primer
concurs literari per a la gent gran que organitza

3.

4. La modalitat tant pot ser narrativa com poesia (amb

Creu Roja Vall de Camprodon amb col·laboració
amb l'Ajuntament de Camprodon, per tal de
potenciar la Diada de Sant Jordi, aquest dia tan

La llengua tant pot ser el català com el castellà.

lletra Arial 12 o manuscrit) màxim 5 pàgines.
5.

La data límit del lliurament és el 18 d'abril de 2021

6. Els originals han de portar un títol i un pseudònim. Cal
acompanyar-los d'un sobre tancat, a l'exterior del qual

especial en la nostra cultura.

figuraran el mateix títol i pseudònim. A l'interior del
Us animem a tots vosaltres a participar-hi!
IMPORTANT

sobre cal fer constar el títol de l'obra, el nom complet
de l'autor, l'adreça i un telèfon de contacte.
7. Els escrits es portaran a l'oficina de turisme o a la de la
Creu Roja o bé trucant al 972740423 i passaran

Les persones que tingueu ganes de participar i que

personalment a recollir-lo.

necessiteu ajuda podeu trucar a Creu Roja al
telèfon 972740423 o enviar un correu a
camprodon@creuroja.org

8. Un jurat seleccionat en farà la valoració i el lliurament
de premis.
9.

Hi haurà 3 premis per cadascuna de les següents
modalitats: prosa i poesia. A part tots els participants
rebran un obsequi.

