
CERTAMEN LITERARI "GERMANOR"

Amb la finalitat de promoure i divulgar la creació literaria, la Germandat de
Mestres Jubiláis i Mestres Jubilades de les liles Balears convoca el III
CERTAMEN LITERARI "GERMANOR" de poesía, narrado curta, poesía
popular (glosades, codolades...) i altres (assaig, investigado, teatre,...)

BASES:

1.- Poden concursar els socis de la Germandat de Mestres Jubiláis i Mestres
Jubilades de les liles Balears i els docents jubiláis que hagin exercit a centres
d'educació infantil, primaria, secundaria, ensenyaments de régím especial o
universitat, siguin públics, concertáis o privats.

2.- Els treballs serán de temática lliure, escrits en llengua catalana, origináis i
no premiáis a altres certámens. Se presentaran amb les pagines numerades,
en paper DIN A 4, mecanografiáis a doble espai per una cara, en lletra Ariel o
similar de 12 p.

3.- Poden optar al premi de poesía els poemes o col-lecció de poemes d'una
extensió máxima de 100 versos i mínima de 20.

4.- Poden optar al premi de narrado curta les narracions d'una extensió
máxima de 25 fulls i mínima de 5.

5.- Poden optar al premi de poesía popular els treballs o col-lecció de treballs
d'una extensió máxima de 100 versos i mínima de 20.

6.- Poden optar al premi de la modalitat "altres" els treballs d'una extensió
máxima de 25 fulls i mínim de 5.

6.- Una mateixa persona pot participar a una o a mes modalitats, pero només
podrá presentar una obra per modalitat.

7.- Tots els treballs concursaran anónimament, no se signaran, i el nom de
l'autor/a no apareixerá a cap lloc de l'obra.

8.- Els origináis es poden presentar mitjangant correu ordinari certificat, correu
electrónic o lliurant-los en má a Secretaria de la Germandat.

Els origináis enviáis per correu ordinari i els entregáis directament a Secretaria
es presentaran en un sobre gran on s'indicará: "III CERTAMEN LITERARI
GERMANOR", seguit de la modalitat a la qual es participa (poesía, poesía
popular o narrado). A la part del remitent, es posará un pseudónim. Dins el
sobre h¡ haurá l'original del treball, en paper, i una copia en suport informátic
(CD o pendrive) en format Word o PDF. A la portada del treball presentat



constará el títol de l'obra i el pseudónim. Dins aquest sobre s'hi posará, també,
un sobre mes petit, tancat, que s'identificará amb la paraula PLICA. A l'exterior
d'aquest sobre, identificat com a PLICA, s'hi escriurá la modalitat a la qual es
concursa, el pseudónim i el títol de l'obra. Al seu interior s'hi posaran les dades
personáis de l'autor/a: nom i llinatges, DNI, adrega, teléfon de contacte, correu
electrónic i data de jubilado. La documentació remesa per correu certificat
s'enviará a l'adrega següent: Germandat de Mestres Jubiláis i Mestres
Jubilades de les liles Balears. Costa de La Pols, 6-4t.D, 07002. Palma.

Els origináis remesos per correu electrónic enviaran el missatge a l'adrega
qermandatdemestresiubilats@qmail.com. Constará, en el eos del missatge, el
nom del premi, "II CERTAMEN! LITERARI GERMANOR" i el títol de l'obra. A
l'apartat "assumpte", s'hi fará constar el pseudónim de l'autor/a i la modalitat a
la qual es concursa (poesía, poesía popular o narrado). S'adjuntaran dos
arxius: en el primer hi haurá el text original de l'obra, en format Word o PDF, i
en les mateixes condicions especificades en el punt 2 d'aquestes bases; en un
segon arxiu, que s'anomenará PLICA, es faran constar el nom de l'obra, la
modalitat a la qual participa ¡ les dades personáis de l'autor/a: nom ¡ llinatges,
DNI, adrega, teléfon de contacte i correu electrónic.

9.- S'estableixen els premis de cent euros i una placa a la míllor obra de cada
una de les modalitats.

10.- El Jurat estará format per persones destacades del món de la cultura,
juntament amb el president de la Germandat, que actuará en la qualitat de
president, i una persona que fará les funcions de secretari/a, ambdós amb veu,
pero sense vot. Els noms deis membres del Jurat es faran públics abans de la
finalització del termini de presentado de treballs. Les decisions del Jurat serán
¡napel-lables.

11.- El termíni per a la presentado deis treballs acabará dia 10 de desembre de
2018, a les 14 ñores.

12.- El secretari/a del Jurat rebrá I custodiará els origináis. També garantirá
l'anonimat deis participante.

13.- El lliurament deis premis tindrá lloc ais locáis de l'associacíó, día 20 de
desembre de 2018, durant la celebrado de la festa de Nadal de la Germandat.

14.- La Germandat de Mestres Jubiláis i Mestres Jubilades publicará els
treballs premiáis i autoritza ais autors/es la lliure publicado, pero han de fer
constar la distinció obtinguda en aquest certamen.

15.- Qualsevol obra presentada, que el Jurat consíderi que no s'ajusta a alguna
de les condicions assenyalades en aqüestes bases, será declarada fora de
concurs.



16.- Els casos no prevists en aqüestes bases serán resolts peí Jurat.

17.- La participado en el certamen implica l'acceptació de la totalitat d'aquestes
bases.


