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Setmana Santa Tarragona
BASES DEL VI CONCURS DE NARRATIVA  SOBRE 

LA SETMANA SANTA DE TARRAGONA 2012
L´Agrupació d´Associacions de la Setmana Santa de Tarragona, amb la col.laboració de la 
Conselleria d´Ensenyament de l´Excm. Ajuntament de Tarragona, convoquen el VI Concurs de 
NARRATIVA sobre la Setmana Santa de Tarragona 2012.

Tema: la Setmana Santa de Tarragona.

Llengua: totes les composicions han d´estar escrites en llengua catalana. 

Forma: a ordinador, en lletra Arial 12 i a doble espai.

Extensió màxima: tres fulls DIN A-4 , per una sola cara.

Participants: poden participar-hi de forma individual, tots els alumnes d´E.S.O i batxillerat 
dels diferents centres públics i concertats de la ciutat i  barris.

Categories:   - 1r cicle d´E.S.O
  - 2n cicle d´E.S.O
  - Batxillerat.

Selecció: els col·legis participants realitzaran una selecció prèvia de tots els treballs realitzats 
pels seus alumnes, i només podran presentar quatre treballs per categoria.

Presentació: els treballs  es presentaran per triplicat dintre d’un sobre  on hi constarà el nom 
de l’obra, i categoria en què participa. A   l´interior,  s´hi inclourà un altre sobre més petit 
amb el títol de l’obra al dors. En aquest segon sobre s’indicaran les dades següents: nom i 
cognoms del participant; edat; cicle i curs i centre docent. 

Jurat: estarà format per un representant de la Facultat de Lletres  de la Universitat Rovira i 
Virgili, un representant de l’àmbit cultural de la nostra ciutat i per un membre de l´Agrupació  
que el presidirà.

VI Concurs de Narrativa
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La decisió del jurat serà inapel·lable i cap premi quedarà desert. El fet de participar implica 
que s’accepten aquestes bases. El veredicte del jurat es comunicarà a tots els centres. 

Premis: es concediran 3 premis individuals per categoria, consistents en : una placa i un 
tiquet de compra per valor de 90 €  per al primer premi;  placa i tiquet de 60 € per al segon 
classificat i placa i tiquet de 30 € per al tercer classificat.

Els tiquets es podran bescanviar per material que triïn els  premiats en els següents establiments 
de la nostra ciutat:

       - El Negrito i la Negrita . Carrer Governador Gonzàlez, 28.
       - Llibreria Adserà. Rambla Nova, 94 bis.
       - Llibreria Alfor. Pare Palau, 6.
       - Òptica Budesca. La Unió, 2.
                                                   
Els treballs premiats passaran a ésser propietat de l’Agrupació i podran ser publicats en la 
revista de l´entitat organitzadora o en altres mitjans de comunicació, si s’escau.

Lloc i data de presentació: els treballs seleccionats es podran lliurar fins el dia 4 de maig 
de 2012, per la tarda, a la seu de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa ( carrer Les 
Coques , 1-C ) , agrupats per categories.

Lliurament dels premis: el lloc i la data de lliurament dels premis, es comunicarà als 
centres.

Material: oferim a les escoles material audiovisual il·lustratiu, que podeu demanar per correu 
electrònic a info@ ssantatarragona.org

Podeu consultar les bases del concurs a la web de l´Agrupació: www.santatarragona.org 

La Junta de l’AASS de Tarragona

Tarragona, febrer de 2012.
   


