
      

CONCURS LITERARI – Maig 2022

“Noves tecnologies, faciliten o compliquen?”

Presentem el  concurs  literari  que  anualment  organitza  la  Regidoria  de
Gent Gran  dirigit  als/les  alumnes  d'Aules  culturals  i  per  a  socis/es  de
centres municipals de persones majors.

Enguany  ho  dediquem  a  les  noves  tecnologies,  sota  el  Lema:  “Noves
tecnologies, faciliten o compliquen?”.

Aquest concurs es regirà per les següents BASES:

Emmarcat dins del programa d'activitats de les Aules culturals, i per a la
dinamització dels centres municipals de gent gran, enguany el concurs de
relat consisteix a realitzar una obra inspirada en les noves tecnologies.

TEMA

Es  tracta  de  posar  en  paraules  allò  que  ens  suggerisca  les  noves
tecnologies.  Sota el  lema “Noves  tecnologies,  faciliten o compliquen?”,
expressar aquells sentiments, records, anhels, idees, etc., que ens inspiren
des del punt de vista de les persones participants. 

 

PARTICIPANTS

Podran participar totes les persones que pertanyen a les Aules culturals
d'Alcoi i aquelles que siguen sòcies de qualsevol dels centres municipals
de gent gran i de la UDP. 

OBRES

Cada  autor/a  podrà  presentar  un  màxim  de  2  obres.  En  tot  cas,  una
mateixa persona només podrà rebre un premi. En cas de coincidir en les
seues  dos  obres  com  a  guanyadores,  prevaldrà  el  premi  de  major
categoria.

Al principi de cada treball s'indicarà el Lema del concurs.



      

PRESENTACIÓ I ENVIAMENT DELS TREBALLS

∙ Els  treballs  presentats seran propis,  originals  i  inèdits,  que no hagen
sigut publicats ni premiats en altres concursos. 

∙ Ocuparà com a màxim un full per una cara, amb una grandària de lletra
no inferior a 12 i preferentment tipus de lletra Arial. 

∙ Les obres es podran presentar tant en valencià com en castellà.
∙ Els treballs presentats seran anònims, és a dir, cada participant haurà

d'escriure a peu de pàgina, un pseudònim (sobrenom) que li identifique.
∙ Quan  el  presente,  en  un  full  a  part,  s'adjuntarà  al  seu  treball  un

document, en el qual escriurà el pseudònim de la persona participant i
les seues dades personals (Nom, cognoms i número de telèfon).

∙ La presentació de les obres es farà preferentment via en línia enviant un
correu electrònic a l'adreça aulasalcoy@gmail.com
Especificant en assumpte: Concurs literari de tecnologia 2022.

∙ Excepcionalment es podran entregar les obres, de manera presencial al
centre de gent gran de la Zona Alta a Concha Ferrándiz, els dies 13, 17 i
19 de maig en l´'horari de 10:00 a 13:00. 

TERMINI 

El termini de presentació dels treballs serà des del dia 13 de maig fins al
dia 19 de maig.

JURAT 

El  jurat  estarà  format  per  3  persones  que  estan  relacionades  amb
qualsevol  dels  següents  àmbits:  el  periodisme,  la  literatura  i  les
tecnologies. 

PREMIS 

S'atorgaran 2 premis en total.

Els premis consistiran a gaudir d'un menjar o sopar en un restaurant de la
ciutat, pel següent valor:

mailto:aulasalcoy@gmail.com


      
∙ Primer premi de relat curt: valor del premi 60€
∙ Segon premi de relat curt: valor del premi 50€

Es disposarà de 2 mesos per a gaudir del premi.

COMUNICACIÓ

La decisió dels relats curts guanyadors es farà públic el dijous 26 de maig a
les xarxes socials de Gent Gran (Facebook i Instagram), a les 12.00 hores,
on es publicaran les obres guanyadores. I a la pàgina web.

Qualsevol  dubte,  podeu posar-vos  en contacte  amb aquest  número de
telèfon 606781642 de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h. i preguntar
per Concha Ferrándiz.

LA REGIDORA DE GENT GRAN

Carolina Ortiz Pineda
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