Gènere: Novel·la curta
Edició: Cuarta
Oberta a: Joves entre 18 i 29 anys
Premi: 500€ i edició de 10 exemplars
Convoca: CCLPSP/J.L. Meneses

Informació i
edicions anteriors

Data límit de lliurament: 1 de març de 2023

BASES
1. E l concurs té com a objectiu promoure la
creació literària entre la joventut mitjançant
el format de relat curt.
2. Requisits dels participants:
Joves entre 18 i 29 anys,
3. El treball presentat haurà de complir les
següents condicions:
a) estar escrit en castellà o català.
b) ser original i lliure de drets editorials.
c) s’haurà de tenir en compte el següent:
•
•
•
•
•

extensió entre 75 i 150 pàgines
format d’enviament PDF
mida pàgina A5 (quartilla)
font "Times New Roman", mida 12
interlineat 1,5

d) Tema lliure
4. Els originals s’enviaran per email a:
cclpsp4@gmail.com

Assumpte: CCLPSP 2023
Dades a incloure:
•
•
•
•

títol
pseudònim
codi secret de 8 dígits
any de naixement

5. Els treballs seran lliurats abans de les 24 h.
de l’1 de març de 2023.
6. La comunicació del guanyador es farà pública
el 23 d’abril de 2023.

7. El jurat del concurs “Pallars Sobirà, Pirineus”,
està format per 12 persones de diferents àrees
de coneixement.
8. El jurat escollirà el relat guanyador que optarà al
premi. La decisió del jurat serà inapel·lable.

9. El premi consisteix en:
Diploma
500 euros
Edició de 10 exemplars: disseny de portada,
maquetació i impressió.
El segon i tercer classificat rebran un
Certificat Acreditativode en format digital.
10. El premi podrà declarar-se desert si el jurat
entén que els treballs presentats no tenen
suficient qualitat.
11. Per recollir el premi, el concursant haurà
d’identificar-se amb el document oportú i el
codi secret de 8 dígits.
12. Els treballs no premiats es destruiran una
vegada finalitzi el concurs.
13. La resolució de totes les qüestions que puguin
sorgir o plantejar-se sobre aquest concurs, són
d’exclusiva competència del convocant.
14. La participació en aquest concurs suposa el
coneixement i l’acceptació de les bases que
ho regulen, així com l’acatament de les
decisions que adopti el Jurat.
Para solicitar plantilla de formato y consultas, enviar un
email a: cclpsp4@gmail.com

También información y bases en:
https://www.joseluismeneses.com/concurso-ccl-ps

