
BASES DEL I CERTAMEN LITERARI DE 
RESIDENCIAL PALAU 

 
-Hi haurà dos categories de concurs, poesia i prosa. 
 
-Podrà concòrrer en aquest certamen qualsevol persona, sense límit d’edat. 
 
-El tema serà lliure. 
 
-L’extensió i la mètrica de la poesia serà lliure, la de prosa serà limitada a cinc fulls per 
una sola cara en tamany de lletra 12. 
 
-Els treballs es podran presentar en català o castellà. 
 
-Serà permès la presentació d’un máxim de dos treballs per autor. 
 
-Els treballs s’enviaran com arxiu adjunt en format PDF, sota pseudònim al correu 
consulta@residencialpalau.com , a doble espai en full de mida DIN-A4. S’hi afegirà un 
full indicant el pseudònim utilitzat, nom i cognoms, edat, telèfon i DNI. 
Qui no tingui opció de fer-ho mitjançant e-mail ho podrà presentar en un sobre mida 
DIN-A4 detallant “I CERTAMEN LITERARI DE RESIDENCIAL PALAU”, incloent 
tres còpies de l’obra i un full indicant les dades abans esmentades, amb tot es podrà 
dipositar a la recepció de la residència o mitjançant correu ordinari a Residencial Palau, 
Av. Catalunya nº 264-266, 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona). 
 
-El límit per entregar els treballs serà el proper 21 de juliol de 2015. 
 
-El jurat serà format per tres persones. 
 
-S’estableixen els premis següents éssent igual a cadascuna de les categories: 
 
 ·Primer classificat: Diploma, 70,00 € i joc de quadern i bolígraf Moleskine. 
 ·Segon classificat:  Diploma, 20,00 € i joc de quadern i bolígraf Moleskine. 
 ·Tercer classificat: Diploma i joc de quadern i bolígraf Moleskine. 
 
-Les persones premiades es comprometen a l’assistència a l’acte d’entrega el proper 26 
de juliol a les 18:00 h a Residencial Palau, Av Catalunya nº 264-266 de Palau-solità i 
Plegamans, en el cas de no poder assistir podrà delegar en qui consideri oportú avisant 
previament a l’organització del certamen. Si no cumplís aquestes dues premises el 
premi passarà al següent classificat. 
 
-Residencial Palau es reserva els drets de publicar els treballs presentats en els seus 
medis de comunicació. 
 
-Aquestes bases podran ser modificades per causes alienes que afectin a les presents, 
éssent informats mitjançant els mateixos medis que els actuals. 
 
-La participació implica l’acceptació d’aquestes bases. 


