BASES DEL CONCURS: DISTOPIES
La VERONICA CARTONERA i el Lycée Français de Barcelone convoquen el seu segon concurs
literari en les modalitats de:
• POESIA (treballs escrits en vers o en qualsevol altra forma poètica)
• NARRACIÓ CURTA

Tema
L’obra que publicarem enguany es titularà “Distopies”. Una distopia és una utopia negativa on la
realitat transcorre en termes oposats als d'una societat ideal, és a dir, vers una societat
opressiva, totalitària o indesitjable. És l’antònim d'utopia i s'usa principalment per a fer referència a
una societat fictícia (freqüentment emplaçada en el futur) on les tendències socials es duen a
extrems apocalíptics.

Participants
Qualsevol alumne de CM2 i de secundària del Lycée Français de Barcelone. Es pot participar de
manera individual o per parelles.

Llengua
Els treballs han d’estar redactats en llengua catalana.

Condicions
Els treballs han de ser originals i inèdits. No s’admeten treballs premiats en altres certàmens
literaris.
Els treballs han de tenir un títol i anar signats amb pseudònim.
Extensió:
- Modalitat de poesia (una extensió màxima de 2 pàgines DIN A4)
- Modalitat de narració (una extensió mínima d'1 pàgina i una màxima de 5 pàgines)
En tots els casos hauran d'estar escrits amb WORD, amb el tipus de lletra "Arial" 12, a
doble espai respectar els següents marges:
•
•

Marges superior i inferior: 2.5 cms
Marges laterals: 3 cms

Els treballs que no compleixin aquestes condicions seran eliminats.

Presentació dels treballs
Per tal de garantir l’anonimat es presentarà seguint les següents consignes:
• Enviar un correu electrònic a l’adreça: cartonera@lfb.es
o L’assumpte del missatge serà “Premi DISTÒPIES”.
o Caldrà adjuntar 2 documents Word que s’anomenaran:
§ TEXT_pseudònim: Text que es presenta a concurs.
§ DADES PERSONALS_pseudònim: Nom i cognoms, classe, títol de
l’obra i pseudònim.
Els treballs que no compleixin aquestes condicions seran eliminats.
El termini de lliurament dels escrits s’acaba el 20 de desembre de 2017 a les 24.00h

Jurat
El Premi comptarà amb un jurat format per persones relacionades amb el món de la literatura i
un membre de La VERONICA i tres del LFB.
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic al mes d’abril de 2017.

Premis
Els premis són: Premi POESIA 2017 i Premi NARRACIÓ CURTA 2017. El Jurat determinarà les
obres guanyadores en les dues modalitats i es reservarà el dret a considerar desert un premi i
també el d’atorgar accèssits.
Les obres premiades seran publicades per l'Editorial La VERONICA CARTONERA, sota llicència
Creative Commons.
Els autors premiats rebran gratuïtament 1 exemplar del llibre «Distòpies».

Altres
El fet de presentar-se al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases.
Cada un dels llibres de l'Editorial La VERONICA CARTONERA són únics i estan confeccionats
artesanalment, amb cobertes de cartró reciclat. Les cobertes del llibre “Distopies” les faran els
alumnes de CM2.

