
 
 
 
 
 
 
 

BASES JOCS FLORALS DE VILADRAU 
 

2021  ·  PRIMERA EDICIÓ 
 
 
1. Objecte del concurs 
L’Ajuntament de Viladrau i l’Espai Montseny col·laboren en la realització del concurs 
literari «Jocs Florals de Viladrau» amb l’objectiu de fomentar i promoure la creació 
literària dels autors i autores del municipi i de la zona. 
 
 
2. Categories 

- Infantil  

- Educació Infantil: dibuix  

- Cicle Inicial d’Educació Primària: contes i rodolins  

- Cicle Mitjà d’Educació Primària: cal·ligrames 

- Cicle Superior d’Educació Primària: poesia 

- De 13 a 15 anys: Microrelat 

- De 16 a 18 anys: Microrelat 

- Més de 18 anys: Poesia lliure 

 
 
3. Destinataris 
El concurs està obert a tothom.  
 
 
3. Format dels treballs 
- La temàtica de les obres és lliure. 
- Les obres han de ser originals, inèdites i no poden haver estat premiades en altres 
concursos. 



 
 
- Les obres han d’estar escrites en català. 
- L’extensió de les obres en les categories de poesia lliure ha de ser entre 14 i 40 
versos i l’estructura mètrica és lliure. 
- Les obres s’han d’entregar en un document imprès o digitalment en PDF en format de 
pàgina DIN-A4. 
 
 
4. Termini de presentació 
Les obres es podran presentar fins el dia 13 d’abril de 2021. 
 
 
5. Documentació que cal presentar 
Per participar al concurs cal presentar l’obra pels següents mitjans: 

- Digitalment, enviant un correu electrònic a espaimontseny@viladrau.cat amb el 
document adjunt. 

- Personalment, a l’Espai Montseny (de dimarts a divendres de 10 a 14h / dissabte 
i diumenge de 9 a 14h i de 16 a 18h) 

Cada participant pot concursar amb un màxim d’una obra.  
Les obres han de tenir un títol, han d’estar signades amb el nom i cognoms de l’autor i 
ha de constar a quina categoria participen. 
 
 
7. Premis 
En la categoria infantil, el premi serà de dos lots de llibres per a cada cicle.  
En la resta, el premi serà d’un lot de llibres per a cada categoria. 
Les obres premiades es publicaran a la revista de Viladrau. 
 
 
8. Drets 
Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública, inclosa la difusió a 
Internet, la transformació i la distribució de les obres premiades quedaran en propietat 
de l’Ajuntament de Viladrau. 
Els participants autoritzen i cedeixen els seus drets d’imatge per a l’emissió en els 
diferents mitjans de comunicació. No tindran mai un ús comercial. 
 
 
 

mailto:espaimontseny@viladrau.cat


 
 
Els participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi 
o transgressió de la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual. 
 
 
9. Criteris de valoració 
A l’hora de valorar les obres es tindran en compte els següents aspectes: 

- L’originalitat de la creació 
- La qualitat literària o artística 
- La correcció estilística i ortogràfica 

 
 
10. Entrega de premis 
El nom dels guanyadors es farà públic el dia 18 d’abril en un acte públic de lliurament 
de premis a l’Espai Montseny. En cas que les mesures sanitàries no permetin realitzar 
l’acte de forma presencial, s’informarà de l’alternativa a través dels mitjans de 
l’Ajuntament de Viladrau. 
 
 
11. Jurat 
El jurat estarà format per persones qualificades i representants del municipi. 
El veredicte del jurat serà inapel·lable.  
El concurs podrà quedar desert si així ho estima el jurat. 
 
 
 

La participació comporta l’acceptació de les bases.  
Qualsevol aspecte no previst serà resolt pel jurat. 

 
 
 

Viladrau, febrer de 2021 
 


