Josep
de glosa escrita
EDICIÓ 2015

XIII PREMI

Vivó
BASES DEL CONCURS

Per tal d’afavorir i estimular la creació literària, especialment en la modalitat de glosa escrita, gènere propi de la
cultura popular de Menorca, el Consell Insular convoca la tretzena edició del Premi Josep Vivó.

PREMIS

S’estableixen dues modalitats del Premi Josep Vivó de glosa escrita:

A) Modalitat general, de participació individual i per a majors de 16 anys, amb un únic premi de 700 euros per a l’autor/a de les gloses
guanyadores i menció del jurat per a dues gloses finalistes.

B) Modalitat escolar, adreçada a l’alumnat de primària i secundària dels centres escolars de Menorca, individualment o en grup. En
aquesta modalitat s’estableixen dos premis: un per a alumnes de primària i un altre per a alumnes de secundària, consistents en
sengles lots de llibres per als autors o les autores de les gloses guanyadores de cada modalitat.

REQUISITS DE LES OBRES

C) Les obres es poden presentar en paper (en aquest cas cal presentar-ne cinc còpies) o bé en suport informàtic, amb títol i signades
amb pseudònim.
D) Les obres que es presentin a concurs han de tractar el tema de la cultura talaiòtica de Menorca, en qualsevol dels seus aspectes.
E) Cada participant, en qualsevol de les modalitats, pot presentar fins a un màxim de tres obres a concurs.

PRESENTACIÓ DE LES OBRES
A les sol·licituds per participar en aquest premi s’han d’adjuntar dos sobres, A i B, tancats i separats, en cadascun dels quals ha de
constar la inscripció: XIII PREMI JOSEP VIVÓ DE GLOSA ESCRITA, la MODALITAT en la qual es concursa (general, escolar de primària o
escolar de secundària) i el PSEUDÒNIM amb què es presenta.
• Sobre A: Amb l’obra presentada a concurs, en paper (cinc còpies) o en suport informàtic.
• Sobre B: On ha de constar, entre d’altres, la informació següent:
a) Nom i llinatges de l’autor o dels autors.
b) En la modalitat escolar, cal fer constar el curs i el centre a què pertanyen els alumnes.
c) Títol de l’obra i pseudònim amb què es presenta.
d) Domicili, telèfon i adreça electrònica de l’autor i, en el cas de la modalitat escolar, del centre a què pertanyen els autors.
e) Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de
beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques (només per a la modalitat general).
f) Certificat on consti que està al corrent de les obligacions tributàries (només per a la modalitat general).
g) Document de designació de compte bancari del sol·licitant (només per a la modalitat general).
La recepció d’obres a concurs començarà el dia que en surti publicada la convocatòria en el BOIB i acabarà el 15 de desembre de 2015.
S’han de presentar als punts del Servei d’Atenció al Ciutadà del Consell Insular de Menorca que hi ha a la seu del CIM a Maó, a les oficines
administratives de Ciutadella o als ajuntaments de Menorca que tenguin subscrit conveni amb el CIM per a la prestació d’aquest servei.

JURAT
El jurat estarà format per: el director insular de Cultura i Patrimoni com a president; un/a representant de l’Associació Soca de Mots,
un/a representant de la Secció de Llengua i Literatura de l’Institut Menorquí d’Estudis, un/a representant del Col·lectiu Folklòric de
Ciutadella i el guanyador de l’edició anterior, com a vocals, i una tècnica del Servei de Política Lingüística com a secretària. El dictamen
del jurat serà inapel·lable, i els premis, si escau, es poden declarar deserts.

LLIURAMENT DELS PREMIS
Els premis es lliuraran durant el Glosat de la Diada que tindrà lloc en el marc dels actes organitzats amb motiu de la Diada del Poble de
Menorca, en un acte que s’anunciarà oportunament.

Podeu consultar el text íntegre de les bases, on consta detalladament tota la documentació que cal presentar,
al web del Consell Insular de Menorca: www.cime.es.

Dipòsit legal: ME 797-2015

B) En la modalitat escolar, les obres han de constar d’un mínim de 10 gloses i un màxim de 20. En la modalitat general han de contenir
un mínim de 15 gloses i un màxim de 50.

Disseny:

A) Les obres s’han d’escriure en llengua catalana i han de tenir l’estructura pròpia de la glosa (entre sis i vuit mots per glosa). En la
modalitat escolar de primària les obres presentades, a més de gloses, també poden ser cançonetes (amb estrofes de quatre versos).

