INTERNATIONAL BOOK DAY, 23rd of April 2018

Sant Jordi 2018

2nd William Shakespeare literary contest
The aim of the contest is to encourage and promote literary creations in the three languages.
• The Sant Jordi literary contest includes verse, tales and short stories in Catalan.
• The Miguel de Cervantes literary contest includes verse, tales and short stories in Spanish.
• The William Shakespeare literary contest includes verse, tales and short stories in English.
1. People registered as residents in Pallejà and belonging in one of the following age groups may participate:
Group A: from 9 to 12 years old.
Group B: from 13 to 14 years old.
Group C: from 15 to 18 years old.
Group D: over 18 years old.
2. Eligible for prize are those dissertations within each age group that fulfil the contest rules mentioned above.
3. To participate one must present a single literary composition which must be unpublished and will
have a maximum length of three pages. The competitors are free to choose the theme. Quality, creativity and linguistic accuracy will be assessed.
4. The original compositions must be typed and unsigned. They will be delivered in a DIN A4 envelope.
This envelope must also contain another small, closed envelope in which there will be the following information about the author: name, surnames, age, electronic address, phone number and a photocopy
of the author’s ID. The name of the contests in which the author participates, the title and the age group
must be listed on the outer side of both envelopes.
Furthermore, the compositions will be sent to Pallejà’s town hall, Culture department (Pallejà’s Castle) in
digital format (WORD, not PDF, in order to provide easier access to corrections and future publication)
through the contact: cultura.palleja@palleja.cat. Presentation term ends on Wednesday, April 4, 2018.

Diumenge 15
De 18.30 a 22 hores: prediada de Sant Jordi amb el grup musical Son de l’Havana.
Al centre cívic Fontpineda. Organitza: Club Fonpineda Plus 55.

Dimecres 18
A les 17.30 hores: contes de Sant Jordi per a nadons, a càrrec d’Alma i la mar
de contes. A la Sala Infantil de la Biblioteca. Organitza: Biblioteca de Pallejà.

Divendres
20


A les 18 hores: obra de teatre Drac, on és la teva rosa? A càrrec del grup de teatre
de la gent gran Temps d’Il·lusió. A la Sala d’Actes del Castell.

Dissabte
21


A les 19.30 hores: 57 minuts amb Lola Anglada. Espectacle poètic-visual-musical.
A la Sala Pal·làdius. Organitza: Palafit. Amb la col·laboració de Grup Antic de Teatre,
Escola de Música i Coral Pau Casals.

Diumenge
22


D’11.30 a 13.30 hores: Jugateca: per Sant Jordi punts de llibre sostenibles.
Al parc de La Molinada.
A les 18 hores: Xerrada + projecció de la pel·lícula ¿Teléfono rojo? Volamos hacia
Moscú a càrrec de FundiPau. A la Sala d’Actes del Castell.

5. Two prizes will be awarded to each age group and they will be given the 23rd of April at 6 pm at the
Sala d’Actes in the Castle of Pallejà.

Dilluns
23


6. The jury will be announced the 4 of April.

D’11 a 11.30 hores: racó de lectura públic. A la plaça Major.

7. The organization will be able to edit or publish de winning prizes and will reserve all the rights in the
compositions. The organization does not take responsibility for any conflict of publication or use of the
composition.

De 18 a 19.30 hores: música a la plaça Major. A càrrec dels alumnes del Taller
de Música. Organitza: Taller de Música.

th

8. Any mishap will be solved by the organization of the contest.
9. The verdict of the jury will be unappealable and there will be the possibility to declare one or more
prizes as void, as there will also be the possibility to announce as many secondary awards as thought
necessary.
10. The participation in this contest implies the agreement with the terms of the contest.
Pallejà, march 2018

De les 9 a les 20 hores: parades de llibres i roses. A la plaça Major.

A les 20 hores: lliurament dels premis del 31è Concurs Literari Sant Jordi,
2n Concurs Literari Miguel de Cervantes, 2n Concurs Literari William Shakespeare.
A la Sala d’Actes del Castell.
Del 17 d’abril al 8 de maig exposició: Super Women, Super Inventors de Sandra Uve.
Al vestíbul de la Biblioteca.

DIADA INTERNACIONAL DEL LLIBRE, 23 d’abril de 2018

DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, 23 de abril de 2018

31è CONCURS LITERARI SANT JORDI

2º CONCURSO LITERARIO MIGUEL DE CERVANTES

L’objectiu del concurs és fomentar i promoure la creació literària en les tres llengües.
• El concurs literari Sant Jordi és de vers, conte i narració breu en català.
• El concurs literari Miguel de Cervantes és de vers, conte i narració breu en castellà..
• El concurs literari William Shakespeare és de vers, conte i narració breu en anglès.

Este concurso tiene como objetivo fomentar y promover la creación literaria en las tres lenguas.
• El concurso literario Sant Jordi es de verso, cuento y narración breve en catalán.
• El concurso literario Miguel de Cervantes es de verso, cuento y narración breve en castellano.
• El concurso literario William Shakespeare es de verso, cuento y narración breve en inglés.

1. A cada concurs hi poden participar totes les persones empadronades al municipi de Pallejà i que
estiguin incloses en els grups d’edat següents:
Grup A: de 9 a 12 anys
Grup B: de 13 a 14 anys
Grup C: de 15 a 18 anys
Grup D: majors de 18 anys

1. A cada concurso pueden participar todas las personas empadronadas en el municipio de Pallejà y
que estén incluidas en los siguientes grupos de edad
Grupo A: de 9 a 12 años
Grupo B: de 13 a 14 años
Grupo C: de 15 a 18 años
Grupo D: mayores de 18 años

2. Opten als premis els treballs presentats per a cadascun dels grups i que compleixin les bases de
l’esmentat concurs.

2. Optan a los premios los trabajos presentados para cada grupo y que cumplan las bases del concurso.

3. Per participar-hi cal presentar una única composició literària que haurà de ser inèdita i haurà de tenir una
extensió màxima de 3 fulls. El tema serà lliure. Es valorarà la qualitat, la creativitat i la correcció lingüística.
4. Els originals han d’estar escrits a màquina o ordinador i no han d’anar signats. Es lliuraran dins un sobre mida DIN A4. A l’interior del sobre s’adjuntarà un altre sobre petit tancat, dins el qual constaran les
dades personals de l’autor: nom, cognoms, edat, adreça electrònica, telèfon i fotocòpia del DNI. A
l’exterior dels dos sobres s’hi ha de fer constar el Concurs en el qual es participa, el títol i el grup d’edat
A més a més, les obres s’enviaran a l’Ajuntament de Pallejà, Regidoria de Cultura (Castell de Pallejà)
de manera digital (en format tipus WORD, no PDF, per facilitar les possibles correccions i la publicació
posterior) a través del correu electrònic: cultura.palleja@palleja.cat. El termini de presentació finalitzarà el dimecres 4 d’abril de 2018.
5. S’atorgaran dos premis per a cada grup que es lliuraran el dilluns 23 d’abril a les 18 hores a la Sala
d’Actes del Castell de Pallejà.

3. Para participar se ha de presentar una única composición literaria, que debe ser inédita y de una
extensión máxima de 3 páginas. El tema será libre. Se valorará la calidad, la creatividad y la corrección
lingüística.
4. Los originales han de estar escritos a máquina u ordenador y no han de estar firmados. Se entregarán dentro de un sobre de medida DIN A4. En el interior del sobre se adjuntará otro sobre más pequeño y cerrado, dentro del cual constaran los datos personales del autor: nombre, apellidos, edad,
dirección electrónica, teléfono y fotocopia del DNI. En el exterior de los dos sobres ha de constar
el Concurso en el que participa, el título de la obra y el grup de edad.
Además las obras se enviarán al Ayuntamiento de Pallejà, Concejalía de Cultura (Castell de Pallejà) de
manera digital (en formato tipo WORD, no PDF, para facilitar las posibles correcciones y la publicación
posterior) a través del correo electrónico: cultura.palleja@palleja.cat. El término de presentación finaliza el miércoles 4 de abril de 2018.
5. Se otorgarán dos premios por cada grupo que se entregarán el lunes 23 de abril a las 18 horas en la
Sala d’Actes del Castell de Pallejà.

6. La composició del jurat de cada concurs serà anunciat el dia 4 d’abril.
6. La composición del jurado de cada concurso será anunciado el día 4 de abril.
7. L’organització podrà fer una edició o publicació dels premis guanyadors i es reservarà la propietat de tots
els originals. L’organització no es fa responsable de qualsevol conflicte de publicació o d’utilització de l’obra.
8. Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització del concurs.
9. El veredicte del jurat serà inapel·lable i hi haurà la possibilitat de declarar desert un o més premis,
així com també d’atorgar els accèssits que consideri convenients.

7. La organización podrá hacer una edición o publicación de las obras ganadoras y se reservará la
propiedad de todos los originales. La organización no será responsable de cualquier conflicto de publicación o de utilización de las obras.
8. Cualquier imprevisto será resuelto por la organización del concurso.

10. La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases.

9. El veredicto del jurado será inapelable y existe la posibilidad de declarar desierto uno o más premios,
como también la de otorgar los accésits que considere conveniente.

Pallejà, març de 2018

10.La participación en este concurso implica la aceptación total de estas bases.

En compliment amb el que disposa la LOPD (Llei 15/1999 Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, de 13 de
desembre de 1999), us informem que les dades personals que ens heu facilitat s’incorporaran a un fitxer automatitzat de
l’Ajuntament de Pallejà. Teniu dret a accedir, cancel·lar o rectificar les dades que us corresponguin recopilades en aquest fitxer.

Pallejà, marzo de 2018

