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BEGUR 2O22

Teresa Juvé Acero (Madrid 1921) escriptora i pedagoga, degana
dels escriptors en català, vídua del polític i pedagog Josep Pallach.
Convilatana de Begur-Esclanyà. Les circumstàncies vitals que ha
travessat Teresa Juvé l’han convertit en una humanista en el sentit
més ple del terme. Aquest certamen porta el seu nom en homenatge
a la seva trajectòria i humanitat.

Modalitat:

i el pseudònim; i a l’interior, nom i cognoms, adreça, telèfon, correu
electrònic, una fotocòpia del DNI i el document acreditatiu d’obra
inèdita. Només es pot presentar una obra per persona.
La persona guanyadora d’una edició no es podrà presentar a la
següent. Les obres que incompleixin els requisits no seran considerades pel jurat.

PRESENTACIÓ D’OBRES

Catalana

El termini de presentació d’obres serà del 3 de gener al 4 de febrer
de 2022.
Pels treballs enviats per correu postal certificat, la data del mata-segells no podrà ser posterior al 4 de febrer.

Convoca:

JURAT

Narrativa

Llengua:

Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Begur

Bases:

El jurat estarà format per persones vinculades al món de les lletres
i la cultura, tindrà la potestat de declarar el premi desert si ho creu
oportú i valorarà les composicions literàries admeses tenint en
compte els criteris següents:
Criteri 1. La qualitat de l’escriptura, coherència, correcció i propietat.
Criteri 2. L’estructuració del contingut i l’argumentació.
Criteri 3. El poder comunicatiu de la composició literària.
Criteri 4. L’originalitat de la temàtica i la composició.

PARTICIPACIÓ

PREMIS

Lliurament dels treballs:

A l’Oficina de Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Begur
També mitjançant correu postal certificat a la següent adreça:
Plaça de l’Església, 8 · 17255 Begur (Girona)

Podran prendre part en el concurs totes les persones que ho desitgin,
a partir dels 18 anys.

EXTENSIÓ

Les obres han de tenir una extensió mínima de 5 fulls i la màxima de
15 fulls. S’han de presentar per triplicat, a doble espai justificat per una
sola cara (Arial, cos 12), amb els fulls numerats i grapats. Cal complir
els estàndards mínims de correcció lingüística, coherència, cohesió i
puntuació.

El veredicte del jurat es farà públic a l’acte de lliurament de premis
tindrà lloc el dissabte 2 d’abril de 2022, a les 12h, al Casino Cultural
de Begur.
Els autors/es de les obres guardonades (guanyadora i finalista) es
comprometen a assistir a l’acte de lliurament del premi o bé delegar-ho en alguna altra persona. Els premis sols s’entregaran en mà a
les persones guanyadores o representants.
Les persones guanyadores es comprometen a enviar el text premiat
en format PDF a l’organització (cultura@begur.cat) en les 72 hores
següents a l’entrega del premi.
L’Ajuntament de Begur serà el propietari de les obres guardonades, i
en podrà fer ús posterior en les seves publicacions i edicions.

ADMISSIÓ

Dotació

TEMA

La temàtica és lliure. Les obres han de ser originals i inèdites.

No es poden presentar narracions que, en el moment de presentar-se
a aquest concurs, estiguin pendents de veredicte d’un altre concurs,
hagin estat guardonades amb anterioritat o editades (S’entén per
editat aquell text que hagi estat publicat en format paper o digitalment). Aquest requisit s’haurà d’acreditar mitjançant el model
de document que trobareu a www.begur.cat/serveis/cultura/
concursos-i-premis
Totes les obres han de fer constar un títol i un pseudònim. S’han
d’acompanyar d’un sobre tancat a l’exterior del qual figuraran el títol

Primer premi: 1.000 €
Finalista: 150€
Els treballs presentats a concurs no es retornaran i seran destruïts.
L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol imprevist o circumstància
que no s’hagi reflectit en aquestes bases.
El desenvolupament d’aquest concurs està subjecte a possibles modificacions si
les mesures de prevenció de la COVID-19 ho requereixen.
La participació en el concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

