1r CONCURS DE

NARRATIVA BREU
DE LA INTERCOL·LEGIAL
DE SÈNIORS

Participa!
del 5 al 30

d’octubre de 2020
1. Participació
En principi hi poden concórrer al concurs
tots els col•legiats sèniors i cònjuges, a partir de 60 anys, membres dels Col•legis següents: Col•legi de Metges de Barcelona,
Col•legi d’Advocats de Barcelona, Col•legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya, Col•legi d’Economistes de Catalunya, Col•legi de
Farmacèutics de Barcelona, Il•lustre Col•legi
de Procuradors dels Tribunals de Barcelona,
Col•legi de Periodistes de Catalunya, Col•legi
d’Actuaris de Catalunya, Col•legi de Educadors/es Socials, Col•legi de Psicòlegs, Col•legi
de Gestors Administratius, Col•legi de Censors Jurats de Comptes i Col•legi d’Infermeres de Barcelona i altres Col•legis adherits
posteriorment a la Intercol•legial de Sèniors.

2. Temàtica i extensió
El concurs està dirigit a tots els aficionats
a la narrativa breu, i la temàtica dels relats
és lliure. Els relats han de ser originals i inèdits, escrits en català o castellà, amb una
extensió mínima de tres pàgines i màxima
de cinc, expressades en nombre de caràcters, incloent espais: mínim 6.000 caràcters
i màxim 10.000 caràcters.

Amb la col·laboració de:

3. Presentació

6. Premis

Cada participant pot presentar un relat en
format Word, on no constarà la identitat de
l’autor, i l’haurà d’enviar com arxiu adjunt per
correu electrònic a l’e-mail: areacultural@
comb.cat. La identitat de l’autor es farà constar en el cos de l’e-mail enviat.

S’atorgaran un primer, un segon i un tercer
premi, consistents en lots d’obsequis dels
diferents col•legis membres de la Comissió
Intercol•legial de Sèniors. Els premis no es
poden declarar deserts i l’entrega de premis es farà al Col•legi de Metges, al final de
la conferència del 15 de desembre de 2020,
del VII Cicle de Conferències de la Comissió
Intercol•legial Sènior.

4. Termini de presentació
El termini de presentació comença el 5
d’octubre de 2020 i acaba el 30 d’octubre
de 2020.

5. Composició del Jurat
El jurat del concurs de narrativa breu el formaran tres experts literaris nomenats per la
Comissió Intercol•legial i dos membres de la
Comissió Intercol•legial de Sèniors. El jurat es
reunirà a porta tancada, llegirà els relats presentats a concurs i decidirà els tres premiats
del concurs.

La participació com a concursant implica
l’acceptació de totes les bases d’aquest concurs, així com el veredicte del jurat.

