
  

 

 

 

 

 

 

 

BASES DEL V CONCURS DE POESIA I NARRATIVA BREU 
“LLETRES AL VENT” 2021 

 
L’Ajuntament de Gandesa i la Biblioteca de Gandesa Dr. Mn. Joan Baptista Manyà 

organitzadors del V Concurs de Poesia i Narrativa Breu “Lletres al Vent”  
per promoure la creació literària i el gust per la poesia i la narrativa 

 
1. Tema: lliure. 

 
2. Modalitat: poesia i narrativa breu 

 
3. Format: l’extensió màxima ha de ser de 40 versos (en 3 fulls màxim) per a la poesia, i 

de 2.500 paraules (en 4 fulls màxim) per a la narrativa. Escrits amb ordinador, amb 
fulls DIN A4, lletra Arial 11, interlineat màxim 1,5, sense tapa.  
Les obres han de ser originals i inèdites, i es podran presentar un màxim de 2 per 
participant en cadascuna de les modalitats.  
 

4. Idioma: les obres poden ser escrites en català o castellà.  
 

5. Participants: obert a tothom.  
No podran presentar-se al concurs familiars de primer grau dels membres del jurat.  

 
6. Com participar: els participants poden optar per presentar les seves obres en format 

electrònic.  
 

Caldrà enviar les obres al correu electrònic de la Biblioteca (biblioteca@gandesa.cat) 
indicant com a assumpte “Concurs Lletres al Vent 2021”. S’hauran d’adjuntar les 
obres en format PDF o amb un fitxer que es pugui obrir amb un processador de textos 
(Word o OpenOffice Writer). Els fitxers hauran de portar la modalitat, categoria, el títol 
de l’obra i han d’anar signades amb un pseudònim. Al cos del missatge caldrà indicar 
modalitat, categoria, títol de l’obra, pseudònim, nom i cognom del participant, DNI, 
adreça postal, data de naixement, telèfon de contacte. 
Es requereix que la lletra sigui Arial, mida 11, interlineat màxim 1,5, sense tapa. 
Rebreu un correu en un màxim de 7 dies confirmant la rebuda de l’obra. En cas 
que no rebeu aquest correu, poseu-vos en contacte amb nosaltres per garantir que 
participeu al concurs amb tota normalitat.  
Es garantirà l’anonimat dels participants davant del jurat. 
 

7. Categories dels participants:  
 

S’estableixen sis categories per cadascuna de les modalitats: 
 
Poesia 
1a categoria: alumnat de 1r i 2n d’Educació Primària 
2a categoria: alumnat de 3r i 4t d’Educació Primària 
3a categoria: alumnat de 5è i 6è d’Educació Primària 
4a categoria: alumnat de 1r a 3r ESO 
5a categoria: alumnat de 4t ESO a 2n Batxillerat o equivalents 
6a categoria: a partir de 19 anys (nascuts a partir del 2002 en endarrere) 
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Narrativa breu 
1a categoria: alumnat de 1r i 2n d’Educació Primària 
2a categoria: alumnat de 3r i 4t d’Educació Primària 
3a categoria: alumnat de 5è i 6è d’Educació Primària 
4a categoria: alumnat de 1r a 3r ESO 
5a categoria: alumnat de 4t ESO a 2n Batxillerat o equivalents 
6a categoria: a partir de 19 anys (nascuts a partir del 2002 en endarrere) 
 

8. Termini d'admissió d'obres: es podran presentar des del moment de la publicació 
de les bases fins al 9 de maig del 2021. Qualsevol modificació en els terminis a 
conseqüència de la situació epidemiològica actual o qualsevol altre motiu, es donarà a 
conèixer a través dels mitjans habituals (correu electrònic, xarxes i butlletí). 

 
9. Jurat:  

Membres especialitzats del món de la cultura, la literatura i la poesia: 
- Ma Espina Niella, membre de l’Associació de Poetes “Poemes al Vent” 
- Albert Guiu, llicenciat en Filologia Hispànica, escriptor i professor de llengua i 

literatura a l’IES Terra Alta 
- Carme Perelló, llicenciada en Geografia i Història, Diplomada en Magisteri 

Especialitat en Anglès i mestra de llengua anglesa a l’escola Puig Cavaller de 
Gandesa 

- Raquel Estrada, llicenciada en Filologia Anglesa, Màster en Màrketing, regidora de 
Cultura de l’Ajuntament de Gandesa 

 
10. Veredicte i atorgament: el jurat valorarà que les obres no hagin estat corregides per 

part dels progenitors o tutors en el cas de les categories 1, 2 i 3, i valorarà la qualitat, 
la creativitat i la correcció lingüística de les obres en el cas de les categories 4, 5 i 6.  
El jurat es reunirà un cop finalitzat el termini d’admissió d’obres. Els guanyadors es 
donaran a conèixer el divendres 11 de juny del 2021, el mateix dia que es farà 
l’entrega dels premis en un acte dedicat a la poesia i la narrativa que es celebrarà a la 
Biblioteca Municipal de Gandesa o a qualsevol altre espai municipal. Qualsevol canvi 
en la data de l’entrega dels premis es farà saber a tots els participants mitjançant 
correu electrònic.  
 
És imprescindible la presència dels guanyadors el dia de l’entrega de premis o bé, un 
representant d’aquests. En cas de no assistir-hi, s’atorgarà el premi al segon 
classificat o bé quedarà desert.  

 
11. Premis: 
 

S’establirà un premi per a cada categoria i modalitat: 
 
Poesia 
1a, 2a i 3a categoria: lot de llibres + Val de 50€ a bescanviar a la llibreria Art Moble 
de Gandesa + diploma 
4a i 5a categoria:  lot de llibres + Val de 100€ a bescanviar a la llibreria Art Moble de 
Gandesa + diploma 
6a categoria: lot de llibres + 300€ per bescanviar al comerç de Gandesa + diploma 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

Narrativa breu 
1a, 2a i 3a categoria: lot de llibres + Val de 50€ a bescanviar a la llibreria Art Moble 
de Gandesa + diploma 
4a i 5a categoria:  lot de llibres + Val de 100€ a bescanviar a la llibreria Art Moble de 
Gandesa + diploma 
6a categoria: lot de llibres + 300€ per bescanviar al comerç de Gandesa + diploma 
 
El jurat podrà declarar deserts els premis si així ho creu convenient, o bé, destacar, 
amb un accèssit, alguna altra obra. 

 
12. Difusió de les obres presentades al concurs 

 
L’Ajuntament de Gandesa i la Biblioteca Municipal de Gandesa es reserven el dret 
d’exposar i fer difusió pública de les obres, de forma gratuïta, en qualsevol format, 
mitjà i suport, amb el compromís que en cap cas se’n farà un ús diferent de 
l’estrictament relacionat amb el concurs. 
 

13. Acceptació de bases:  
 
Participar en aquest concurs implica l’acceptació total de les bases. 


