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JOCS FLORALS DE CALAF 2019 

 

BASES REGULADORES 

L’Ajuntament de Calaf convoca el premi literari Jocs Florals de Calaf 2019, certamen literari amb 

vocació de continuïtat, segons les categories i bases que es defineixen a continuació: 

 

1. Categoria, disciplina i premis  

FLOR NATURAL 
Subcategoria Cicle Inicial  
Subcategoria Cicle Mitjà  
Subcategoria Cicle Superior  
Disciplina: lliure 
Premi: 50 euros en llibres i/o material escolar per cada subcategoria 
 
FLOR NATURAL  
Subcategoria 1r., 2n., 3r. i 4t ESO  
Subcategoria Batxillerat  
Disciplina: lliure 
Premi: 50 euros en llibres i/o material escolar per cada subcategoria 
 
VIOLA D’OR (A partir de 18 anys) 
Disciplina: poesia 
Premi: 150 euros 
 
ENGLANTINA D’OR (A partir dels 18 anys) 
Disciplina: prosa 
Premi: 150 euros 
 

3. El Jurat i la seva composició: 

El Jurat, format per persones de conegut prestigi literari i acadèmic, determinarà els guanyadors 
de cadascun dels premis i es reserva el dret de declarar-lo desert. La seva decisió serà 
inapel·lable, i es reserva el dret d’atorgar accèssits si s’escau. 
 

4. Requisits 

- S’hi podrà presentar qualsevol persona d’acord amb les categories i disciplines definides. 
 
- En la categoria de majors de 18 anys, es podrà presentar, com a màxim, un treball per a 
cadascuna de les disciplines. 
 
- En les categories Flor Natural cada participant podrà presentar, com a màxim, un treball. 
 
- La data límit per participar-hi és el dia 28 de març de 2019 pels treballs presentats en format 
imprès i el dia 29 de març de 2019 a les 14.00 en format en línia. 
 
- Tots els concursants hauran de presentar-se amb pseudònim. 
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- D’acord amb la finalitat històrica amb què van ser constituïts els Jocs Florals, els premis seran 
per a obres escrites en llengua catalana. 
 
- Els treballs poètics han de tenir com a màxim 100 versos. 
 
- Els treballs en prosa tindran una extensió màxima de 10.000 caràcters, amb espais inclosos, 
que representa, aproximadament, 1.560 paraules. 
 
- Es podran presentar els treballs impresos o bé on-line segons els següents requisits: 
 

a) Impresos. 
Caldrà lliurar, a la recepció de l’ajuntament de Calaf (Plaça Gran núm. 2), dos sobres amb 
la següent informació: 
 

✓ Sobre 1: tancat a l’interior hi haurà el treball i a l’exterior hi haurà de constar: 

- “Jocs Florals de Calaf” 
- Títol de l’obra 
- Categoria/subcategoria a la qual es presenta 
- Pseudònim del concursant 
 

✓ Sobre 2: a l’exterior d’aquest sobre cal detallar la categoria a la qual es presenta, 
títol de l’obra i pseudònim. 

Dins del sobre tancat hi han de constar les dades de contacte: 
 

- Pseudònim 
- Nom i cognoms 
- Data de naixement 
- Adreça 
- Correu electrònic 
- Telèfon 

 
b) En línia 

Caldrà enviar un correu electrònic a jocsfloralscalaf@gmail.com que contingui: 

- Un document amb l’obra que es presenta signat amb el pseudònim. 
- Un document amb la informació següent: 

- Pseudònim 
- Nom i cognoms 
- Data de naixement 
- Adreça 
- Correu electrònic 
- Telèfon 
- Títol de l’obra 

 

5. El fet de presentar qualsevol candidatura implica l'acceptació total d'aquestes bases. 

 

6. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Calaf facilitarà al jurat els treballs presentats. 
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7. Els membres del jurat han de mantenir en secret el veredicte 

 

8. . En tot allò no previst en aquestes bases és d'aplicació la legislació administrativa. 

 

9. Publicació de les obres 
 
La participació en el present concurs implica la cessió a l’Ajuntament de Calaf dels drets de 
publicació, difusió, reproducció, distribució i transformació sobre les obres premiades a través de 
qualsevol mitjà, sempre esmentant el nom i cognoms de la persona autora, segons el que preveu 
la legislació sobre propietat intel·lectual. 
L’Ajuntament podrà publicar els treballs premiats a la seva pàgina web i a la revista de l’Altiplà de 
Calaf, si ho estima oportú. 
Així mateix, es reserva el dret de publicar-los en qualsevol tipus de suport, tot citant-ne l’autoria. 
Els treballs quedaran dipositat a l’Arxiu de l’Ajuntament. 
 

10. El lliurament dels premis es durà a terme en el transcurs de l’acte dels Jocs Florals de Calaf 

2019, el dia 23 d’abril de 2019. 

 

11. Per garantir la igualtat i la concurrència, l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Calaf, farà 

divulgació del contingut d’aquestes bases. 


