ORGANITZA
ASSOCIACIÓ CULTURAL
BONA PAU DE
MONTUÏRI

PATROCINA

XXXI
CONCURS DE
CONTE CURT
ANTONI
GOMILA
SANT
BARTOMEU
2022

La revista Bona Pau amb el desig de
fomentar la cultura en llengua
catalana convoca el XXXI Concurs de
Conte Curt Antoni Gomila - Sant
Bartomeu 2022, patrocinat per
l’Ajuntament de Montuïri
i l’Associació Bona Pau, d’acord amb
les següents

BASES:
1. Poden optar al premi de Conte curt tots
els escriptors i escriptores majors d’edat
que ho desitgin, sigui quina sigui la seva
nacionalitat o procedència, sempre que les
obres que presentin s’ajustin al concepte
de conte curt, estiguin escrites en llengua
catalana, siguin originals, inèdites i no
hagin

estat

premiades

en

cap

altre

concurs. Els autors es comprometen a no
retirar-se

abans

de

fer-se

públic

el

veredicte del jurat
2. Cada autor o autora solament hi podrà
concórrer amb una sola obra, que serà
inèdita, d’un conte curt escrit en llengua
catalana i que tindrà una extensió no
superior a deu fulls. Les pàgines han d’anar
numerades. Es presentaran original i
quatre còpies escrites amb ordinador a una
sola cara.

3. Es firmarà amb pseudònim o lema.
4. Al principi o a la coberta de la
narració, hi figuraran aquestes tres
dades: a) XXXI Concurs de Conte Curt
Sant Bartomeu 2022 b) El títol de l’obra
c) El pseudònim o lema.
5. Dins un sobre petit tancat i adherit a
l’obra literària, s’inclourà un escrit amb
les dades
següents: a) XXXI Concurs de Conte
Curt Sant Bartomeu 2022 b) El títol de
l’obra. c) El pseudònim o lema d) Nom
de l’autor o autora e) Adreça f) DNI g)
Edat h) Professió i) Telèfon h) correu
electrònic.
6. A la coberta del sobre petit tancat
s’hi indicaran aquestes dades: a) XXXI
Concurs de Conte Curt Sant Bartomeu
2022 b) El títol de l’obra c) El
pseudònim o lema.
7. El termini per presentar les obres
conclourà el 15 de juliol de 2022.
S’enviaran o s’entregaran a les oficines
de l’Ajuntament de Montuïri (Mallorca)
dins un sobre gros, a la coberta del qual
hi constarà el següent: Ajuntament de
Montuïri - XXXI Concurs de Conte Curt
- Plaça Major, 1 – 07230 Montuïri
(Mallorca).
8. El fet de participar en el concurs
implica acceptar aquestes bases.

9. El veredicte del jurat, que serà
inapel·lable, es farà públic el vespre del
14 d‘agost de 2022 en el mateix acte en
què es pronunciarà el pregó de les
festes de Sant Bartomeu. Tot seguit,
s’efectuarà el lliurament de premis.
Asegúrate de mencionar tus productos de
mayor
venta o más Un
característicos.
10. Premis:
primer Mantén
premi unde 1.200
texto
sencillo
directopremi
enumerando
nombres,
euros
i un ysegon
de 600
euros.
precios y breves descripciones.

11. L’entitat convocant
Coordinador del Concurs.

designarà

el

12. L’entitat
convocant
la
Asegúrate
de mencionar
tus productos promourà
de
mayor
venta o de
más característicos.
Mantén un
publicació
les obres guanyadores.
Per
texto sencillo y directo enumerando nombres,
aquest motiu, les persones guardonades
precios y breves descripciones.
faran arribar en format electrònic el text
de l’obra (format Word) al Coordinador del
Concurs, el dia del lliurament de premis.
Les obres no premiades seran destruïdes.
Asegúrate de mencionar tus productos de
mayor venta o más característicos. Mantén un

13. El jurat serà presidit pel director de la
texto sencillo y directo enumerando nombres,
revista
Bona Pau Jaume Martorell,
precios y breves descripciones.
actuaran de vocals la mestra Antònia
Andreu, el poeta i llicenciat en Història
Jaume Murillo, el regidor de Cultura
Gabriel Mayol i actuarà com a secretària la
professora Catalina Barceló.
14. El jurat podrà interpretar i/o resoldre
qualsevol dubte no previst a les bases
d’aquest concurs.

