V CERTAMEN LITERARI “CONTES D’ASSESSORS”
Dins dels actes de la V Jornada dels Assessors, la junta directiva convoca el V
Certamen Literari “Contes d’Assessors” obert a associats, col·laboradors,
treballadors i familiars dels mateixos.
Tema
El tema de les obres serà lliure.
Format
Els treballs hauran de ser inèdits i escrits en català o castellà.
L’extensió màxima dels relats literaris és de 8.000 caràcters, incloent-hi els
espais.
Cada treball que es presenti al concurs haurà d’anar encapçalat per un lema i
no es poden indicar el nom i cognoms del participant.
Premi
El guanyador obtindrà un premi de 250 euros.
Aquest premi està subjecte a la retenció fiscal vigent.
El treball literari que obtingui el premi serà publicat en la web de l’associació.
El jurat pot declarar desert el premi.
Lliurament
El període de presentació dels treballs comença el 25 de febrer de 2019 i
finalitza el 31 d’octubre de 2019 a les 24 hores.
Els treballs s’enviaran per correu electrònic a l’adreça: acat@acatfcl.cat Cal
enviar un correu electrònic on s’ha d’indicar el nom del participant així com el
lema.
Amb el correu electrònic cal annexar un fitxer amb el treball que opti al concurs;
aquest fitxer portarà com a nom el lema del treball.
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Cada participant pot presentar un màxim de tres treballs. En cas de presentar
més d’un treball cal enviar-los per separat i amb lemes diferents.
Es garanteix que el jurat no coneixerà la identitat dels participants.
Jurat
El jurat estarà format per persones representants de la Junta Directiva de la
ACAT.
El nom dels membres del jurat es farà públic el dia de la publicació del
veredicte.
El jurat té capacitat per resoldre qualsevol circumstància no prevista en les
bases; la seva decisió és inapel·lable.
Veredicte
El veredicte es farà públic durant la primera setmana del mes de novembre de
2019 mitjançant la pàgina web de la ACAT.
El lliurament del premi es farà el dins dels actes de la IV Jornada dels
Assessors.
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat
Josep M Paños Pascual
President ACAT
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