
Bases del concurs
Presentació
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies, el Museu Etnolò-
gic del Montseny, La Gabella, i la Biblioteca d’Arbú-
cies convoquen el Concurs de Poesia Ametista 2020

CATEGORIES

Aquest concurs tindrà tres categories: 
-Infantil - Cicle superior de primària (5è i 6è) 
-Juvenil (de 12  a 17 anys)*
-Adults (majors de 18 anys)

Requisits

-Els poemes s’han de presentar en català.

-Tots els poemes que es presentin han de ser originals, 
inèdits i no premiats en cap altre certamen literari.

-El tema dels poemes presentats haurà de ser 
necessàriament el Montseny i el seu àmbit d'in�uència 
(el paisatge, els seus pobles, la gent, elements patrimo-
nials...) i algun d’aquests elements han de sortir citats 
literalment al text.

-L'extensió dels poemes no podrà ser inferior a 10 
versos, ni superior a 60. La composició és lliure.

-Els participants podran presentar com a màxim una obra.
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1. RAPEJA EL TEU POEMA 

Requisits

-La durada del rap ha de ser d’entre 1 i 2 minuts, en català 
i pot ser musicat.

-El tema del rap haurà de ser el Montseny i el seu àmbit 
d’in�uència (el paisatge, els seus pobles, la gent, elements 
patrimonials...) i algun d’aquests elements han de sortir 
citats en el text. 

-Ha de portar títol i ha d’estar signat amb un pseudònim.

-El rap ha de ser original i inèdit (és a dir, que no hagi 
guanyat cap premi ni hagi estat publicat ni difós en 
qualsevol mitjà amb anterioritat).

-Els participants podran presentar com a màxim una obra. 

-Es pot concursar a nivell individual i en equips de màxim 
tres persones.

2. ATREVEIX-TE AMB UN MICRORELAT

Requisits

-Escriu un relat o una història amb una extensió màxima de 
150 paraules (sense comptar el títol).

-Tots els originals hauran d’estar escrits en català.

-El tema del microrelat haurà de ser el Montseny i el seu 
àmbit d’in�uència  (el paisatge, els seus pobles, la gent, 
elements patrimonials...) i algun d’aquests elements han 
de sortir citats en el text. 

-Ha de portar títol i ha d’estar signat amb un pseudònim.

-El microrelat ha de ser original i inèdit (és a dir, que no 
hagi guanyat cap premi ni hagi estat publicat ni difós en 
qualsevol mitjà amb anterioritat).

-Els participants podran presentar com a màxim una obra. 

*2 nous formats categoria juvenil!
    (a part de la poesia)
 
 

*Els participants a la categoria juvenil podran presentar, 
  si ho volen, un poema, un rap i un microrelat.



TERMINI DE PRESENTACIÓ DE  TOTES LES OBRES

-El període d’admissió dels originals �nalitza el 
diumenge 29 de març de 2020

FORMES DE PRESENTACIÓ 
En format paper: 
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella
Carrer Major, 6 - 17401 Arbúcies - Telèfon 972 86 09 08

Poesia i microrelat: un sobre que indiqui la categoria en la 
qual es concursa i que contindrà l’obra (en DIN A4 sense cap 
imatge) + un sobre tancat on ha de constar el nom, cognoms, 
adreça, telèfon, correu electrònic i el títol de l’obra.

Rap: un sobre que indiqui la categoria en la qual es concursa i 
que contindrà l’obra escrita (en DIN A4 sense cap imatge) + un 
sobre amb un pendrive que contindrà l’arxiu MP3 (es podrà 
recollir a partir del 28 d’abril) + un sobre tancat on ha de 
constar el nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic i el 
títol de l’obra.

En format digital:
arbucies.cat/premis-ametista 
(aneu seguint els passos del formulari)

JURAT

-Es premiaran les obres escollides per un jurat, 
nomenat pels organitzadors.
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Més informació: 
cultura@ajarbucies.cat

Arbúcies - 2020

LLIURAMENT DELS PREMIS

-El lliurament de premis es farà el divendres 24 d’abril de 
2020 a les 20 h a la La Llar de Jubilats. 

-Les obres premiades queden en propietat de l'Ajunta-
ment d'Arbúcies, que les dipositarà en el Museu Etnològic 
del Montseny, La Gabella, i en podrà fer l'ús que cregui 
convenient.

-El jurat, si ho creu convenient, pot deixar qualsevol premi 
desert, o atorgar algun accèssit.

-El fet de concursar implica l'acceptació d'aquestes bases.
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PREMIS

-S’estableixen els premis següents per a cada una de 
les categories:

Categoria Adults

1r premi

Categoria Juvenil

Categoria Infantil

2n premi 3r premi

300€
Diploma

200€
Diploma

100€
Diploma

75€
Diploma

lot de llibres
Diploma

lot de llibres
Diploma

premi poesia premi rap premi microrelat

75€
Diploma

75€
Diploma

Concurs 

lot de llibres
Diploma


