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XXVIè	  CONCURS	  DE	  GARROFES	  |	  Memorial	  “Maria	  Domènech”	  

GIRONELLA,	  8	  de	  desembre	  de	  2015	  
18:30h	  BIBLIOTECA	  DE	  GIRONELLA	  	  

(Avgda.	  Països	  Catalans)	  
	  
Bases	  del	  concurs	  
	  
1.	  El concurs és obert a totes les edats, i s’agrupen en 3 categories: 

 
A – fins a 12 anys 
B – de 13 a 17 anys 
C – a partir de 18 anys 
 

2.	  El contingut de les garrofes ha de contenir, majoritàriament, esdeveniments ocorreguts a 
Gironella, però també se’n poden tractar d’altres que un consideri oportuns. 
 
3.	  La presentació de les garrofes serà impreses en full DIN A-4 i a una sola cara. S’hauran de 
lliurar un exemplar i presentar dins d’un sobre tancat en blanc, on haurà de figurar “Concurs 
de Garrofes” i l’edat del concursant. Dins d’aquest sobre se n’ha d’incloure un altre de tancat 
amb el lema i l’edat escrit a sobre i les dades personals a dins. Les garrofes poden ser amb 
pseudònim. 
 
4.	  Hi haurà 3 premis per cada categoria i un premi extraordinari: 
 
.	  Premi extraordinari “Maria Domènech” a la millor garrofa presentada de 150 euros 
.	  Categoria A:   Lot de llibres i trofeu pels tres primers 
.	  Categoria B:   Primer premi - 60 euros 

Segon premi - 45 euros 
Tercer premi - 30 euros 

.	  Categoria C:   Primer premi - 100 euros 
Segon premi - 75 euros 
Tercer premi - 50 euros 
 

Els premis en efectiu seran en format val de compra per gastar als comerços de Gironella 
 

5.	  La data límit de presentació de garrofes és el divendres 27 de novembre de 2015, a les 
14:00 hores a l’Ajuntament de Gironella 
 
6.	  Els guanyadors es coneixeran el mateix dia de l’acte, i hauran de pujar a llegir les seves 
composicions. 
 
7.	  El jurat estarà format per persones qualificades i el seu veredicte serà inapel·lable. El jurat 
pot optar per declarar un dels premis desert, si així ho considera convenient. 
 
8. El jurat valorarà l'originalitat i la bona estructura gramatical de les garrofes. 
 


