
 

ROSES SOLIDÀRIES 

Des del matí i durant tot el dia 
es farà el repartiment de roses 
per part de voluntaris a totes 
les persones més grans de 80 
anys que visquin soles.  

 

Exposició durant tot el dia 
de treballs manuals. 

 

CONCURS LITERARI 

A les 17 hores es farà 
l’acte  de  celebració  
d’aquest  concurs  literari  a  
la Biblioteca Municipal de 
Gironella. 

 

Al finalitzar hi haurà 
berenar per a tot-
hom. 
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9.    Cada  treball  ha  d’anar  signat  
amb un pseudònim. Hi ha de 
constar  el  títol.  L’obra  presentada  
s’haurà  d’introduir  dins  d’un  so-
bre gran on hi consti el pseudò-
nim i el títol del treball. Dins del 
mateix sobre gran cal introduir-
hi, a més del treball, un sobre 
petit  que  ha  d’anar  tancat  amb  el  
pseudònim, i el títol escrits a la 
part  de  fora  i  a  l’interior  del  qual  
hi haurà un full amb les dades 
següents: Títol del treball, nom i 
cognoms, pseudònim i gènere li-
terari.  

10. Els premiats rebran un llibre i 
tots els concursants rebran una 
rosa. Si el jurat ho considera 
oportú, podrà atorgar un o diver-
sos accèssits.  

11. El fet de participar en aquest 
concurs,  implica  l'acceptació  d’-
aquestes bases. Qualsevol cir-
cumstància no prevista serà re-
solta pel Jurat 

1. Pot participar-hi tota perso-
na major de 50 anys . 

2. Els treballs que es presentin 
han de ser individuals i de 
creació pròpia. 

3. El tema és lliure. 

4. La modalitat pot ser poesia, 
prosa o relat curt i conte 

5.    Cada concursant pot pre
 sentar com a màxim dos 
 treballs, (en dos gèneres 
 diferents).   

 

6.  Característiques  de  la  presentació:  
Cal presentar tres còpies de cada 
treball. El paper ha de ser blanc i de 
mida DIN A4, mecanografiat per una 
sola cara amb cos de lletra 12, en 
cas que estigui escrit a mà, cal pre-
sentar el treball original. Cada treball 
de poesia no pot tenir més de 35 líni-
es i el de prosa, 45 línies com a mà-
xim. Els relats curts no poden supe-
rar  les  3  pàgines  i  els  contes  s’es-
criuran en un màxim de 5 pàgines.  

 

7.  El  concursant  haurà  de  lliurar  els  
treballs  abans  del  dia  20  d’abril  a  les  
15 h al Casal de la Gent Gran. 

 

8. Els membres del jurat seran pre-
sentats al públic el mateix dia del 
concurs. 
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