Premis

· Es donarà premis al treball guanyador de cada
categoria i es donarà accèssit en cas que el jurat
ho consideri.
· Els premis de les categories A, B i C seran vals
de regal en llibres.
· Els premis de les categories D i E seran
en metàl·lic de 100 euros.

Jurat
· Els membres dels jurats seran persones
vinculades al món literari de Tiana.
Hi haurà dos jurats:
Per a les categories A, B i C
Per a les categories D i E
· El jurat pot declarar desert qualsevol categoria
o modalitat si creuen insuficient el nivell dels
treballs presentats.

Veredicte i lliurament
de premis
El veredicte i lliurament de premis es farà
el 22 d’abril de 2018, dins dels actes de
celebració de la Diada de Sant Jordi.
Les obres queden en propietat de l’Ajuntament
i la guanyadora de cada modalitat i categoria
es presentarà a la Mostra comarcal.
Tiana, març de 2018.

Participants

Presentació dels treballs

· Podran participar a la XXXV Mostra Literària
de Tiana:
· Totes les persones residents a Tiana.
· Els alumnes de les escoles de Tiana, residents
o no, que podran participar a través dels centres
educatius i/o de forma individual.

Els originals s’han de presentar impresos
en paper per quintuplicat dins d’un sobre
tancat, i enviar-ne còpia en format digital a:
mostraliterariatiana@gmail.com

Categories dels treballs
Les categories segons les següents franges
d’edats són:
· Categoria A (6 a 8 anys).
· Categoria B (9 a 11 anys).
· Categoria C (12 a 14 anys).
· Categoria D (15 a 18 anys).
· Categoria E (de 19 anys en endavant).
Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat
de l’autor/a abans de l’1 d’abril de 2018.

Els originals s’han de presentar dins d’un sobre
tancat, i a l’exterior ha d’indicar:

Condicions
dels treballs presentats
· La temàtica és lliure.
· Es poden presentar en modalitat de prosa
o de poesia.
· Escrits preferentment en català.
· Només s’acceptarà una obra per categoria,
modalitat i participant.
· Han de ser individuals, inèdits, originals i es
presentaran mecanografiats a una sola cara.
· Lletra Times New Roman 12, espai entre línies
1.5 punts i mida DIN A-4.
· Els treballs de les categories A i B es poden
presentar escrits a mà, amb lletra entenedora.
· Queden exclosos els treballs tècnics i científics.
· L’extensió màxima per a les obres de la modalitat
de prosa dels grups A, B i C ha de ser de 5 fulls
DIN A-4.
· L’extensió màxima de les obres de la modalitat
de prosa dels grups D i E ha de ser de 15 fulls
DIN A-4.
· En la modalitat de poesia, l’extensió indicada és
a títol orientatiu.

“MOSTRA LITERÀRIA DE TIANA 2018”.
TÍTOL.
EL PSEUDÒNIM.
LA CATEGORIA (A, B, C, D O E).
LA MODALITAT (PROSA O POESIA).
· A l’interior una targeta amb el nom, cognoms,
adreça, telèfon de l’autor/a, data de naixement,
correu electrònic i fotocòpia del DNI
o document anàleg.
· Els treballs que NO es presentin de la manera
indicada seran automàticament exclosos del
concurs literari.
· Els treballs es poden presentar fins al 6 d’abril.
· No s’admetran treballs fora de termini sota
cap concepte.
· S’hauran de presentar a l’Ajuntament de Tiana
en horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.00 h
i dimarts i dijous tarda de 16.00 h a 20.00 h
i a la Biblioteca Can Baratau:
de dilluns a divendres de 17.00 h a 20.00 h.

