Bases del V Concurs Literari Jove del +MOT
ACTIVITAT DEL FESTIVAL MOT 2020
Aquest concurs està organitzat per l’Ideal-Oficina Jove de la Garrotxa, el Consorci per a la Normalització
Lingüística, la Biblioteca Marià Vayreda i el MOT, festival de literatura que inclou aquest concurs literari dins la
seva programació.
- Podran concórrer al premi les persones que ho desitgin que tinguin entre 12 i 30 anys. Les obres han de ser
originals, inèdites, escrites en català, no haver estat premiades en altres concursos literaris i estar relacionades
amb el tema que es proposa. L’obra podrà ser en format narració o en format poesia.
La narració o poesia ha d’estar inspirada en d’un dels quadres que trobareu penjats al web lideal.garrotxa.cat.
El text no ha de recollir en cap cas la biografia de l’artista o l’explicació de l’època en què va viure.
- S'establiran dues categories segons l’any de naixement:
1a. Nascuts entre el 2004 i el 2008, ambdós anys inclosos (de 12 a 16 anys).
2a. Nascuts entre el 1990 i el 2003, ambdós anys inclosos (de 17 a 30 anys).
- Per a la primera categoria (nascuts entre el 2004 i el 2008), l’extensió mínima serà de 1.500 caràcters sense
espais i la màxima de 3.000 caràcters sense espais.
Per a la segona categoria (nascuts entre el 1990 i el 2003), l’extensió mínima serà de 3.000 caràcters sense
espais i la màxima de 4.500 caràcters sense espais (pàgina i pàgina i mitja aproximadament).
- Les persones que hi vulguin participar hauran d’enviar els originals (un per participant) al correu electrònic:
lidealolot@gmail.com , indicant a l'assumpte: “Concurs literari jove MOT 2020”. En el missatge de correu hi ha
d’haver, també:
1. Dades personals: Nom i cognoms, any de naixement, adreça postal, correu electrònic, número de telèfon.

*Aquestes dades no seran conegudes pels membres del jurat.
2. Dades de l’original: Títol de l’obra, categoria a la qual es presenta i pseudònim de l’autor.
3. Original en PDF en un document adjunt.
- El termini d'admissió dels originals serà del 2 al 7 de març de 2020, ambdós inclosos.
- El jurat d’aquest concurs serà de cinc membres:
1. Tècnic/a de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut
2. Tècnic/a de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot
3. Un/a escriptor/a local
4. Un membre del MOT
5. Un membre del Servei de Català d’Olot-la Garrotxa

- L'acte de proclamació de les obres guanyadores i l'entrega de premis tindrà lloc el dia 31 de març de 2020 a
les 19h de la tarda al mateix Ideal-OJG. Els detalls de l'acte i els guanyadors es donaran a conèixer a la pàgina
web de l’Ideal - Oficina Jove de la Garrotxa (lideal.garrotxa.cat). A més, el personal de l’Ideal-OJG es posarà
en contacte amb les persones guanyadores a través de les dades entregades.
Els textos s’exposaran a l’Ideal-OJG.
- Hi ha un premi guanyador per a cada categoria.
Ho organitzen:

Amb la col·laboració de:

