III CERTAMEN DE NARRATIVA BREU
“ENCONTATS” - MERCAT DEL CONTE INFANTIL- BALAGUER
BASES:
Generals:

1.Hi podran participar infants i joves de 12 a 17 anys que es repartiran en tres categories
segons l’edat
Categoria A: nacuts els anys 2005-2006
Categoria B: nascuts els anys 2003-2004
Categoria C: nascuts a partir de l’any 2002
• El tema de les redaccions serà “Hi havia una vegada...”. És un element que no falta en
els contes clàssics i una bona manera de començar una història, així que... endavant amb
la vostra imaginació!

Presentació:

1.

Els treballs que es presentin han de complir les característiques següents:
Han de ser originals, inèdits i escrits en català
Mecanografiades amb lletra Arial de cos 11 o 12
Marges: tots a 2 cm
Interliniat paràgraf: 1’5 línies
Màxim dos fulls DIN A4

Només es podrà presentar una obra per participant.
Aquesta es lliurarà dins un sobre tancat a l’exterior del qual hi posarà “3r certamen de
narració breu Encontats”, categoria en la qual participa i pseudònim utilitzat.
Dins d’aquest sobre, a banda del treball que es presenta, se n’hi posarà un altre de tancat
que contindrà: a fora el pseudònim i la categoria i a dins un full amb el nom i cognoms, data
de naixement i telèfon de l’autor/a.

Lloc i dates de lliurament:
Les obres que es presentin a aquest certamen s’han de lliurar a la Biblioteca Margarida de
Montferrat fins el dia 23 de febrer de 2018.

Jurat:
El jurat estarà format per persones del món educatiu i cultural de la ciutat.

Premis:
S’atorgaran premis a les obres que es considerin amb la qualitat adequada per a ser
publicades en un llibre i que consisteixen en:

o en

el marc de la celebració de l’Encontats un grup d’il·lustradors dibuixaran les

narracions premiades

o podreu veure, per tant, el procés de l’il·lustrador en directe i com es visualitza de forma
gràfica la vostra història

o el

dia 23 d’abril, durant l’entrega de premis del certamen de Sant Jordi, entrega d’un

diploma commemoratiu i la il·lustració original de les narracions premiades signades per
l’il·lustrador corresponent

o publicació del relat en un llibre solidari que s’editarà amb les narracions acompanyades
de les il·lustracions fetes pels il·lustradors seleccionats. Els diners obtinguts de les
vendes d’aquest llibre es destinaran a projectes solidaris que es duen a terme en l’àmbit
infantil de la ciutat de Balaguer.

Altres consideracions:
La participació en aquest premi suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
El jurat es reserva el dret de declarar desert algun dels premis.

