
V JOCS FLORALS DE SANT VICENÇ DE MONTALT. Abril de 2011. BASES 
 

1. PARTICIPANTS 
Hi haurà set grups: 

 

Grup P: de 3 a 5 anys. 

Grup A: de 6 a 8 anys. 

Grup B: de 9 a 11 anys. 

Grup C: de 12 a 14 anys. 

Grup D: de 15 a 18 anys. 

Grup E: de 19 a 25 anys. 

Grup F: de 26 en endavant. 

 

Els grups es classifiquen tenint en 
compte l’edat de l’autor abans del 30 
d’abril. 

 

2. OBRES CONCURSANTS 
CARACTERÍSTIQUES 
En el grup P 

Fer un dibuix  lliure i, si es vol, 
escriure una frase. 

En tots els altres grups:   

Hi haurà les modalitats de poesia i de 
prosa. Els treballs hauran de ser 
individuals, escrits en català i 
totalment inèdits.  

 

Una persona podrà presentar com a 
màxim un treball a la modalitat   
poesia i un a la de prosa. El tema 
serà lliure. 

 

L’extensió serà inferior a 5 fulls DIN-A-4 
per als grups A, B, C. Pel que fa als grups 
D i E, F, l’extensió mínima serà de 5 fulls 
DIN-A-4 i la màxima serà de 15 fulls DIN-
A-4. En la modalitat poesia, l’extensió 
indicada és a títol orientatiu. 

 

Tots els treballs escrits, han de ser en una 
sola cara, espai entre línies 1,5 i cos de 
lletra verdana 12. Per als grups D, E i F es 
recomana que també es presentin les 
obres en un disquet. 

 

3. PLIQUES 
Les obres no aniran signades i portaran 
una plica: un sobre que a la part exterior 
tindrà escrit el lema o pseudònim, l’edat, el 
grup (P, A, B, C, D, E, o F) i el tipus de 
vincle amb el poble - residència, treball, 
estudis -.  

Dins el sobre hi haurà una targeta amb el 
nom, cognoms, adreça, telèfon de l’autor i 
fotocòpia del DNI (en cas dels grups D i E, 
F). 

 

   

4. PREMIS 
  Els premis dels V Jocs Florals  es 
lliuraran el dissabte, 23 d’abril a la 
Festa de les lletres. Presidirà l’acte l’ 
Il·lm. Alcalde Sr. Miquel Àngel 
Martínez i Camarasa. 

        

       Hi haurà  els premis següents: 

Premi per a la participació:  als 
CEIPs Sant Jordi i Sot del Camp i del 
IES de Sant Vicenç. 

Primer premi , grups A, B, C i D per a 
cada modalitat, un val de 50 € per 
comprar a Robafaves. Grups E i F 
per a cada modalitat, un val de 100 € 
per comprar a Robafaves. 

Segon premi , grups A, B, C i D per a 
cada modalitat un val de 40 € per a la 
comprar a Robafaves, E i F per a 
cada modalitat, un val de 80 € per 
comprar a Robafaves. 

 

El treballs s’hauran de presentar 
a la Biblioteca Municipal La 
Muntala, la data límit és el  
dijous, 31 de març de 2011. 

El guanyadors del primer i segon 
premi, concursaran a la Mostra 
Literària de Maresme. 



 
 

 V Jocs Florals  
de Sant Vicenç de Montalt 

 

 

Biblioteca La Muntala 
Centre Cívic El Gorg 

Riera del Gorg s/n  

08394 Sant Vicenç de Montalt 

Tel. 937912372 

Fax 937913460 

A/e b.st.vicensm@diba.cat 

bibliolamuntala.blogspot.com 
 

 

Horari 

dl. de 16 a 20.30 h 

dt. de 10 a 13 i de 16 a 20.30 h 

dc. de 16 a 20.30 h  

dj. de 10 a 13 i de 16 a 20.30 h 

dv. de 16 a 20.30 h 

ds. de 10 a 14 h 
 


