
Bases del  Ier Concurs literari Sant Jordi del Casal de Joves de 
Ripollet.                                    
 

1. Participants:  
 
Aquest concurs és d’àmbit local i adreçat a joves del municipi d’entre 12 a 30 anys. 
S’estableixen tres categories diferents en funció de l’edat:  
GRUP A: de 12 a 14 anys. 
GRUP B: de 15 a  17 anys. 
GRUP C: de 18 a 30 anys. 
 

2. Característiques: 
 
El concurs està obert a escriure les obres en prosa (prosa poètica, narració contes i 
relats). La temàtica és la següent: l’afectivitat, l’amor i les relacions a l’adolescència.   
Els treballs podran estar escrits en català o castellà i hauran de ser completament inèdits.  
Cada concursant pot presentar només una obra.  
Estaran fora de concurs aquelles obres que continguin dades personals de persones 
al·liïnes al concurs, així com a obres que no respectin aspectes bàsics de convivència i 
dignitat de les persones (contingut racista, violents o criminals)  
 

3. Extensió i format: 
 

Les obres hauran de tenir un mínim d’una pàgina i un màxim de tres pàgines d’extensió, 
s’hauran de presentar en format DIN-A4, amb lletra Times New Roman 12 i un espai 
entre línies d’1,5.  
Caldrà lliurar una còpia original en format paper i arxiu digital.  
 

4. Pliques: 
 
Les persones que es vulguin participar han de presentar dos sobres al registre general de 
l’Ajuntament: un sobre tancat “A” amb l’obra, que necessàriament s’ha de signar amb 
pseudònim o lema. Un altre sobre tancat “B” amb el nom, cognoms, fotocòpia del DNI i 
adreça de l’autor/a i, a fora, s’hi consignarà el pseudònim o lema amb què s’hagi signat 
el treball i el grup en el que es participa. En el cas dels menors d’edat, han de presentar 
una autorització signada pel pare, mare o tutor i la fotocòpia del DNI del mateix.  
 

5. Presentació dels treballs: 
 
Els treballs es presentaran a l’OAC, carrer Balmes 2, via instància. La data límit és 
divendres 8 d’abril fins les 19:00 hores. 
 

6. Veredicte i repartiment de premis:  
 
El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat es reserva el dret de declarar els premis 
deserts si així ho aconsella qualitat dels treballs presentats. El sistema emprat 
pel jurat és de votació secreta i per eliminació. El jurat està facultat per resoldre 
qualsevol imprevist que pugui sorgir i fer interpretació de les bases en cas de dubtes. 
 
 



El jurat farà es reunirà el 15 d’abril al Casal de Joves i es posarà en contacte amb els 
guanyadors. Els premis seran concedits el diumenge 17 d’abril a les 13:30 per la Unió 
de Botiguers al Casal de Joves i el Regidor de Joventut. 
 

7. Acceptació de les bases  
 
L’organització resoldrà qualsevol cas no especificat en aquestes bases, sense dret a 
reclamació, així com aquelles que les circumstàncies aconsellin per al bon funcionament 
del certamen. 
La participació en el certamen implica l’acceptació d’aquestes bases 
Les obres restaran en propietat de l’organització i passarà a formar part del fons històric del 
concurs. 
 
 


