VII JOCS FLORALS SANT SADURNÍ / 2020

L’Ateneu Agrícola, entitat fundada al 1877, guardonada amb la Creu de Sant Jordi de
la Generalitat de Catalunya, organitza amb la col·laboració de la Biblioteca de Sant
Sadurní d’Anoia, la Setena Edició dels Jocs Florals Sant Sadurní.
Els Jocs Florals és una antiga tradició literària occitana del s. XIV que va ser introduïda
a Catalunya al s. XV i recuperada durant el període de la Renaixença a finals del segle
XIX. Sant Sadurní els va celebrar els anys 1909, 1910, 1923, 1948, 1973 i 2019.
És un concurs de poemes en rima mètrica o vers lliure basats en tres categories
diferents amb els seus corresponents premis :
FLOR NATURAL al millor poema que canti a l’Amor.
ENGLANTINA al millor poema que parli de Sant Sadurní d’Anoia (paisatges
agrícoles, naturals, urbans i/o humans).
VIOLA al millor poema que parli de la Llibertat.

BASES DEL CONCURS
1) S’estableixen franges d’edat per als participants:
-

Infantil fins als 12 anys.

-

Juvenil, dels 13 als 17 anys.

-

Adults a partir dels 18 anys.

2) Cada franja d’edat tindrà els seus corresponents premis en cada categoria.
3) Les poesies, escrites en català, han de ser originals i no haver estat premiades en
cap altre concurs.
4) Els poemes han de tenir una extensió mínima de 20 versos.
5) Els poemes presentats han d’estar escrits amb ordinador o màquina d’escriure.
6) Es pot presentar més d’un poema per autor per optar a les diferents categories.
7) Cada poema ha de tenir ben visible el títol i el premi a que es presenta i signats
per un pseudònim.
8) Cal presentar 4 còpies de cada poema dins un sobre gran tancat amb el
pseudònim visible a la part frontal del sobre, la categoria que es presenta i la
franja d’edat a la que participa. S’inclourà un sobre petit tancat dins del gran
amb el pseudònim a la part frontal i a l’interior hi haurà un paper on hi consti el
nom de l’autor/a, data de naixement, telèfon de contacte i adreça email si se’n
disposa.
9) Els sobres es poden lliurar a la Secretaria de l’Ateneu (matins de dilluns a
divendres de 9 a 13 hores i dijous tarda de 16 a 20 hores) o bé a la Biblioteca del
Centre Cultural de la Plaça Nova (matins de dimarts a dissabte de 9:30 a 13:30
hores i les tardes de dilluns a divendres de 15:30 a 20:00 hores).
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10) El període de participació comença el dia 2 de març i es tanca el dia 15 d’abril
de 2020.
11) El Jurat serà composat per 3 membres de la Junta de l’Ateneu Agrícola, la
Directora i la Coordinadora de la Secció Infantil de la Biblioteca Municipal de
Sant Sadurní d’Anoia.
12) El veredicte i entrega de premis es farà el proper 26 d’abril de 2020 a les 19
hores a la Sala de Teatre de l’Ateneu Agrícola.
13) El veredicte del Jurat és inapel·lable.
14) Les obres guanyadores restaran a l’Ateneu Agrícola, que les podrà publicar, si
s’escau. I una segona còpia a la Biblioteca que es reserva el dret de publicació i
préstec. Els participants renuncien a presentar demandes sobre possibles drets
d’autor.
15) Tots els originals que han conformat el gruix dels participants (guanyadors o
no) se’n conservarà una còpia a l’Ateneu Agrícola.
16) Qualsevol dubte podeu contactar amb la Secretaria de l’Ateneu Agrícola en els
horaris indicats, presencialment o bé per telèfon 938 912 789.

PREMIS

Cada persona premiada de cada categoria rebrà un
llibre de poesia gentilesa de la Biblioteca Municipal.

-

-

-

INFANTIL


Flor Natural : 4 Entrades per a una sessió de teatre infantil La Xarxa.



Englantina : 4 Pack de visites a 3 museus Penedès.



Viola : Passi per a 2 persones circuit Sensacions Les Deus Aventura.

JUVENIL


Flor Natural: 4 entrades a una sessió de cinema.



Englantina : Passi per a 4 persones a l’escape room Arcanum.



Viola: Experiència per a 2 persones Circuit del Pèlag Les Deus Aventura.

ADULTS


Flor Natural : Sopar o dinar per a 2 persones al Restaurant El Centre.



Englantina : 2 Pack de visites a 4 museus del Penedès.



Viola: 1 Passi de temporada 2020/2021 CE Noia Freixenet.

Us animem a participar-hi!
Organitza:

Col.labora:

