JOCS FLORALS DE L’ASSOCIACIÓ SIN VERGÜENZA 2017
BASES DEL CONCURS LITERARI
CATEGORIES: “RELAT CURT” I “POEMARI”
PRESENTACIÓ

Sòcies!!!! Treieu-vos les plomes… i compreu paper i tinta!!!
L´Associació Sin Vergüenza te el plaer i el goig d’anunciar-vos la celebració
dels Jocs Florals del 2017 i us convidem a totes a participar-hi escrivint prosa i
poesia per la pròxima diada de Sant Jordi.
Hem creat dues categories: “Relat Curt” i “Poemari” on podreu presentar les
vostres obres. Publicarem a la nostra pàgina web les obres guanyadores i farem
difusió a les nostres xarxes socials, i els guanyadors rebran un llibre de temàtica LGBT+.
És un gran desig de l’associació Sin Vergüenza que totes ens unim per celebrar
la diada de Sant Jordi d´enguany. També us recordem que aquesta diada no és
només de l´amor si no que també és la diada dels escriptors, dels poetes i dels
traductors.
Animeu-vos!!
1. PARTICIPANTS					

Podran prendre part en el concurs totes les persones que ho desitgin i tinguin
ganes de mostrar la seva fusta com a narradores i poetes.
No podran participar els membres de la Junta.
2. TEMA

Els temes tant dels “Relats curts” com de “Poemari” són de temàtica lliure.
Tota aquella persona que hi vulgui participar haurà d´escriure sota el respecte
i l´acceptació del fet que entrarà a formar part de la nostra comunitat LGBT+.
També recomenem, com no, l´originalitat de les obres i evitar el plagi. Volem la
vostra originalitat i diversitat!!!
3.CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES PRESENTADES

Les llengües d´escriptura seran el català i el castellà. Les obres escrites en altres
llengües seran descartades. També s´haurà de tenir cura de la presentació de
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cadascuna de les obres que presenti amb un mínim de qualitat literària.
Les obres que hauran de ser relats curts i poemes inèdites, per tant, no han
d´haver participat en cap altre certamen literari. Cal presentar l´obra signada
sota un pseudònim i el document estarà en el format de PDF.			
4.CATEGORIES I PREMIS 			

Hem creat dues categories per presentar les obres originals. Per tant hi hauran
dues obres guanyadores de cada categoria: un primer premi en “Relat Curt”,
un primer premi en “Poemari” i un segon premi en “Relat Curt” i un segon
premi en “Poemari”.
Categoria 1: “Relat Curt”
• Primer Premi: llibre de prosa de temàtica LGBT+, publicació de l´obra a
la web i difusió a les nostres xarxes.
• Segon Premi: Publicació i difusió a les xarxes i un exemplar de l’ABC de
la Bisexualitat. El llibet Bi.
• Màxim de 3 pàgines, amb lletra Arial, tamany 11 pt. i a doble espai.
• Sense signar, només amb pseudònim, títol i categoria.
• Format de l´arxiu: document en format PDF.
També hi hauran detallets per a totes les participants! Cap es quedarà sense
cap regal!!!!!
Categoria 2: “Poemari”
• Primer Premi: llibre de poesia de temàtica LGBT+, publicació de l´obra a
la web i difusió a les nostres xarxes.
• Segon Premi: publicació de l´obra a la web i difusió a les nostres xarxes i
un exemplar de l’ABC de la Bisexualitat. El llibet Bi.
• Màxim 30 versos, amb lletra Arial a tamany 11 pt. i a doble espai.
• Sense signar, només amb pseudònim, títol i categoria.
• Format de l´arxiu: document en format PDF.
Hi hauran detallets per a totes les participants. Ninguna es quedarà sense premi!!!
					
Es permetrà la presentació de més d’una obra per participant així que no tingueu por en ser molt creatives. Pròximament s´habilitarà el correu jocsflorals@
sinver.org per enviar les vostres obres i on haureu de posar les vostres dades
5.LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ
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personals. L´arxiu en pdf haurà de dur la categoria, pseudònim i títol (“Jocs_
Florals_Categoria_Pseudònim_Títol.pdf”).
El termini de presentació de les obres començarà el dijous 23 de març i acabarà
el divendres 14 d´abril. Tindreu uns vint dies naturals per escriure i enviar-nos
les vostres obres.
L´entrega de premis es farà durant la segona part de l´activitat del divendres
21 d´abril del 2017. Així que no podeu faltar-hi!!!!!!			
6. JURAT				

El jurat estarà format per un nombre mínim de 3 membres(un membre de la
junta i dos persones vinculades a la filologia, la lingüística i l´escriptura) a un
màxim de 5 membres (dos membres de la junta i tres persones vinculades a la
filologia, la lingüística i l´escriptura). Els membres del Jurat seran elegits abans
de la data de tancament de la presentació de les obres.				
Els guanyadors es votaran primer per majoria absoluta dels membres del Jurat
i si no hi ha una decisió final conjunta es farà per majoria simple. En el cas que
no hi hagi un guanyador clar en cadascuna de les dues categories els premis
es podran considerar deserts.
La participació en aquest concurs pressuposa l´acceptació d´aquestes bases,
així com la cessió a l´Associació Sin Vergüenza dels drets de publicació de l´obra
presentada.
ESPEREM REBRE MOLTES OBRES I TROBAR, ENTRE LES SÒCIES PARTICIPANTS, LA
NOVA MESTRESSA EN GAI LGBT+ SABER!!!!!!
NO HI FALTEU!!!!!!!

Barcelona, 22 de Març de 2017
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