PARETS
ARREU DEL MÓN

IX CONCURS LITERARI
Els moviments humans fan que el nostre municipi es
conegui arreu del món.
Ja sigui per les vacances que hem fet a països
estrangers o bé perquè veïns i veïnes de països
estrangers han establert la seva residència al poble,
avui en dia, en un món globalitzat i connectat, Parets
es coneix en llocs diferents.
En definitiva volem que es reconegui, a través de la
literatura, un dels drets universals de la humanitat,
Article 13 (Declaració Universal dels Drets Humans)
1. Tota persona té dret a circular i a escollir el seu
lloc de residència a l'interior d'un estat.
2. Tota persona té dret a abandonar qualsevol país,
àdhuc el propi, i a retornar-hi.
ESCOLA D’ADULTS
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BASES GENERALS
• Cal ser major d’edat i constar al padró de Parets.
• Cal que el relat sigui en llengua catalana.
• Cal centrar-se en el lema genèric “Parets arreu del món” tot
i que el tema pot ser lliure.
• Els/les participants es responsabilitzen que no hi hagi
drets de tercers sobre l’obra presentada i seran responsables
de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
• Cada participant només es pot presentar a una categoria.
BASES ESPECÍFIQUES RELAT
• Extensió mínima de 2 pàgines i màxima de 4, a doble espai
i lletra Arial cos 12, mida DIN-A4 per una sola cara.
BASES ESPECÍFIQUES POESIA
• Extensió mínima de 14 versos i màxima de 35, lletra Arial
en cos 12 i mida del full DIN-A4.
CRITERIS DE VALORACIÓ
El Jurat valorarà els treballs sobre un total de 100 punts
d’acord amb els criteris següents:
• El grau de qualitat literària, correcció estilística i ortogràﬁca,
40 punts
• El grau de transmissió de valors de respecte per les
migracions, 30 punts
• El grau d’adequació del relat al tema de la convocatòria, 30
punts
TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ
El termini màxim de presentació és el 13 de desembre.
Cal entregar les obres impreses a l’OAC (Plaça de la Vila, 1),
amb una instància, en un sobre tancat que contingui les
dades personals i l’adreça de l’autor/a.
JURAT
El jurat estarà format per les regidora de Cultura i Benestar
Social, una tècnica del Servei d’Educació, un representant de
l’Escola d’Adults i la tècnica de l’Oﬁcina de Català de Parets.
VEREDICTE
El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic el dia 17
de desembre a la plaça de la Vila. El pagament dels premis
es farà efectiu per mitjà d'un taló en un termini de 15 dies.
PREMIS RELATS
PREMIS POESIA
1er premi: 200 €
1er premi: 200 €
2on premi: 100 €
2on premi: 100 €
3er premi: 50 €
3er premi: 50 €
Els escrits passaran a ser de l’Ajuntament i s’utilitzaran en
propers actes.

