Sant Jordi 2021
Arriba Sant Jordi i, amb motiu d’aquesta diada, hem preparat un
concurs literari obert a tota la població.

Concurs de relats breus
Enguany, el concurs literari està obert a tota la ciutadania
empadronada al municipi del Morell, des dels més petits als més grans,
amb la intenció que tothom hi pugui prendre part. Cada participant
podrà presentar un sol text.
La temàtica és lliure: petites històries i relats, pensaments,
poemes o escrits sobre qualsevol qüestió, àmbit o aspecte. Tots els
formats són vàlids, sempre que la seva extensió no superi les dues
pàgines i estiguin escrits en català.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes
bases i de les decisions que prengui el consistori en relació al certamen.
Així mateix, les persones guanyadores autoritzen l’Ajuntament del
Morell a fer difusió del seu nom, la vinculació al concurs i dels premis
obtinguts. Si són menors de 14 anys, caldrà el consentiment dels
progenitors o tutors per tractar les seves dades.

Com participar?
Per participar al “Concurs de relats breus” caldrà enviar
l’escrit al correu centrecultural@morell.altanet.org abans del 21 d’abril
a les 23.59 hores.
En el cos del missatge s’hauran d’especificar les dades següents:
nom complet, un telèfon de contacte i l’edat. Pel que fa al document
adjunt, haurà de ser en format “doc” o “pdf” i no hi haurà de constar
el nom de l’autor o autora.
El jurat es compromet a fer la valoració de les obres sense
conèixer la identitat dels seus autors o autores.

Premis
Hi haurà premis per als millors relats, que també es llegiran al
programa “La Prestatgeria” de Ràdio Morell.
A més, totes les persones participants rebran un obsequi pel sol
fet de prendre part en el certamen. Els obsequis es podran recollir a
les oficines del Centre Cultural, de dilluns a divendres i de 17 a 21
hores, la setmana posterior a Sant Jordi, del 26 al 30 d’abril.

Jurat
El jurat valorarà l’originalitat i la comprensió dels textos, i farà
públics els relats guanyadors divendres 23 d’abril a través dels canals
oficials de l’Ajuntament del Morell i del Centre Cultural. Des de
l’Ajuntament es contactarà amb les persones guanyadores per tal de
coordinar el lliurament dels premis, que tindrà lloc el mateix divendres
23 d’abril a la tarda.
El jurat es reserva la possibilitat de deixar deserts els premis si
la qualitat de les obres ho requereix o en cas de poca participació.

