
AmL motiu de la Festa de Santa
Maria de la Pau de Castellitx, la
Comissió Organitzadora, amb
el patrocini de l'Ajtmtament
d'Albaida, convoca el XX
Certamen de Poesia i Narració

Curta, el XX Concurs de Poesia
Popular (Glosat) i el iii Premi
ddnvestigació Castellitx, segons
aquest plec de condicions.

Ajuntament d'Algaida

Comissió Organitzadora del Certamen
Poètic Literari de Castellitx (Algaida)

íkiLITERARlDE

XXII Certamen de Poesia
i Narració Curta

XXConcurs de Poesia
Popular (Glosat)

III Premi dínvestigació
Castellitx



Els Treballs
1 Els treballs que els consursants presentin hauran
d "adaptar-se a un dels tipus següents:

1.1. Un poema o col.lecció de poemes d'una
extensió minima de cator/.c \ ersos.

1.2. Una narració curta d'un minim de tres folis i
un màxim de quinze, mecanografiats a doble es¬
pai I a una sola cara.

1.3. Una glosa o conjunt de gloses amb un minim
de catorze versos.

1.4. Un treball d'int estigació. amb una extensió
minima de 25 folis i una màxima de 150. a doble

espai i a una sola cara.

2. Els treballs que optin al Premis de Poesia, Narració
Curta i Poesia Popular (glosat) seran de tema lliure. Els
que optin al Premi d'im estigació hauran de r ersar so¬
bre algun tema relacionat amb el municipi d'Algaida en
qualse^■ol àmbit (ciències socials, ciències naturals,
ciències polítiques, dret. estudis literaris, estudis
etnogràfics, biografies, etc.).

3. Els treballs hauran de ser inèdits i estar escrits en

llengua catalana.

4. Les obres es presentaran per quadruplicat a la Casa
de la Vila (C/ del Rei, 6. 07210 Algaida (Illes Balears)
sota un lema i acompanyats d'un sobre clos, on consta¬
ran les senyes personals i el telèfon de Fautor. A la
portada del treball, i a prop del lema, es farà constar el
premi al qual s'opta.

5. El temiini de presentació dels treballs acabarà dia 20
de març de 1998.

Els Premis
6. S'estableixen els següents premis:

6.1. Certamen de Poesia: Rosa d'Or de la Pau al
millor obra en \ ers.

6.2. Certamen de Narració Curta: Rosa d'Or de la
Pau a la millor obra en prosa.

6.3. Concurs de Poesia Popular (Glosat): Rosa
d'Or de la Pau al millor glosat presentat.

6.4. Premi d'Investigació Castellitx: Rosa d'Or de
la Pau i premi en metàl.lic de 100.000 pessetes al
millor treball.

7. En el cas del Premi d'inr estigació Castellitx. el jurat
\ alorará el rigor i el caràcter científic del treball. Aixi
mateix, si ho creu con\ enient, el Jurat podrà demanar
assessorament tècnic.

EI Jurat
8. El Jurat estarà fonnat pels semors Llorenç Anticli
Trobat, Pere Fullana Puigsen er, Gabriel Janer Manila
i Pere Mulet Cerdà.

9. Queda a parer del Jurat declarar deserts els premis,
aixi com també concedir els accèssits que cregui opor¬
tuns.

10. Qualsevol obra presentada que, a parer del Jurat,
no s'adapti a alguna de les condicins d'aquest plec,
serà declarada fora de concurs, sense opció a posterior
recurs.

11. Entre dia 10 i dia 12 d'abril de 1998, el Jurat
comunicarà a la Comissió Organitzadora quines han
estat Ics obres guardonades al Certamen Literari. A
continuació es procedirà a l'obertura de les pilques a fi
de conèixer els noms dels premiats. La Comissió
Organitzadora avisarà particularment els autors.

12. Les decissions del Jurat són inapel·lables.

Entrega de Premis
13 L'entrega dels guardons del Certamen Literari tin¬
drà lloc durant la festa literària que es celebrarà a l'es¬
glésia de Castellitx dia 14 d'abril de 1998 a les 12'00
hores.

La Comissió Organitzadora
14. La Comissió Organitzadora està fonnada per Fran¬
cesc Antich, Batle d'Algaida; Jaume Jaume. Regidor
de Cultura: Llorenç Antich. Pere Fullana. Gabriel Janer
i Pere Mulet, Jurats del Certamen; Joan Fiol i Barto¬
meu Sales.

15. La Comissió Organitzadora adquireix i es reseña
el dret de publicació dels treballs premiats o distinguits
amb un accèssit.

16. La Comissió Organitzadora pot autoritzar la lliure
publicació dels treballs premiats als seus autors. Plau¬
ran, però. de fer constar al principi i al final de la publi¬
cació la distinció que obtingueren al certamen, concurs
o premi de la Pau de Castellitx, així com l'any de la
concessió del premi.

17. Els originals dels treballs sense premi ni accèssit
podran ser retirats de la Casa de la Vila d'Algaida pel
seu autor, o representant autoritzat, els dies hàbils dels
mesos de maig i juny de 1998. En cas de no fer-ho.
s'entendrà que hi renuncien.

18. Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà re¬
solt per la Comissió Organitzadora.

17 . El sol fet de concursar implica F acceptació de les
condicions anteriors.

La ComissióOrganitzadora

Algaida, octubre de 1997


