
III CONCURS DE GLOSES DE MARIA

L’Ajuntament de Maria de la Salut, amb motiu de les festes de Sant Antoni 2023,
organitza el I Concurs de Gloses de Maria. Aquestes són les bases que regiran
aquesta edició:

1. Hi podrà participar qualsevol persona aficionada.

2. Els participants han de ser els autors de les gloses.

3. Els treballs han de ser originals, redactats en llengua catalana, inèdits i no
poden haver estat premiats en cap altre concurs.

4. Es podran presentar un màxim de 5 gloses per participant.

5. Cada glosa haurà de tenir una extensió mínima de vuit versos i n’haurà de
respectar les normes (extensió dels versos i rima).

6. La inscripció s’ha de realitzar emplenant el formulari següent:
https://forms.gle/tijW1hrAyg5iQqfC7
o, presencialment, a l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic. És
imprescindible fer la inscripció per poder participar en el concurs.

7. Les gloses es poden presentar:

a) En format digital, una vegada emplenat el formulari d’inscripció,
enviant un correu electrònic a ajmariadelasalut@gmail.com, en un
arxiu PDF amb el nom de la glosa. Per a cada glosa presentada
s’haurà d’enviar un arxiu PDF diferent (és a dir, si es presenten dues
gloses s’ha d’enviar un correu amb dos arxius adjunts, un per a cada
glosa). A la part superior de cada glosa hi haurà el títol (pot ser el
primer vers) i el pseudònim de l’autor o l’autora en negreta.

b) Personalment, a l’Ajuntament , lliurant un sobre tancat amb el
pseudònim del participant i la categoria a la qual es presenta. Dins el
sobre, hi ha d’haver les gloses (màxim 5) amb el títol de cada una a la
part superior, el qual pot ser el primer vers. I, a la part inferior de cada
glosa, hi ha d’haver el pseudònim de l’autor/a en negreta. (A

https://forms.gle/tijW1hrAyg5iQqfC7


l’Ajuntament vos podran ajudar tant en la inscripció com en el
lliurament de les vostres gloses)

8. Les obres es podran presentar fins al dia 20 de gener de 2023, a l’Ajuntament
de Maria de la Salut, al CEIP Maria de la Salut (en el cas de la categoria
infantil) o al correu electrònic ajmariadelasalut@gmail.com

No s’admetran gloses fora de termini.

L'horari d’atenció al públic de l’Ajuntament és:
De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30.

9. Les gloses seran de temàtica lliure.

10. Hi haurà 3 categories:

INFANTIL: Fins als 12 anys.
JUVENIL: Dels 13 als 17 anys.
ADULTS: A partir dels 18 anys.

11. En el moment de la inscripció s’haurà d’especificar a quina categoria es
participa. Els premis no seran acumulables.

12. Per a cada categoria s’estableixen quatre premis: tres per als participants
locals (nascuts i/o empadronats a Maria de la Salut) i un per als forans.

INFANTIL
Forans
Premi: Un val de 20 euros a la papereria Ses Corbates i un conte.

Locals
1r premi: Un val de 20 euros a la papereria Ses Corbates i un conte.
2n premi: Un conte.
3r premi: Un conte.

JUVENIL
Forans
Premi: Un val de 50 euros a Kactus i un sopar o dinar per a dues persones



Locals
1r premi: Un val de 50 euros a Kactus i un sopar o dinar per a dues persones.
2n premi: Un sopar o dinar per a dues persones.
3r premi: Un sopar o dinar per a dues persones.

ADULTS
Forans
Premi: Un sopar o dinar per a dues persones i una panera de torrada
(ximbomba, esmolles, esgrelles,  llonganissa, botifarrons, pa, vi i herbes)

Locals
1r premi: Un sopar o dinar per a dues persones i una panera de torrada
(ximbomba, esgrelles, esmolles, llonganissa, botifarrons, pa, vi i herbes)
2n premi: Una panera.
3r premi: Una panera.

13. L’Ajuntament de Maria es reserva el dret a publicar o utilitzar en qualsevol
mitjà audiovisual les obres guanyadores, així com aquelles obres
presentades al I Concurs de Gloses de Maria que es considerin amb mèrits
suficients, sempre citant-ne l’autoria. Els drets de cada obra sempre seran
propietat del seu autor/a. Les gloses guanyadores es publicaran a la revista
Fent Carrerany.

14. El jurat estarà constituït per:
- Un membre del Consell de Redacció de la revista local Fent Carrerany.
- Margalida Quetglas (professora de Llengua i Literatura Catalana)
- Cati Roig (regidora de Cultura de l’Ajuntament).

15. El jurat podrà declarar deserts els premis -si ho troba escaient-, però no
podrà concedir accèssits no especificats en aquestes bases.

16. Els guanyadors s’anunciaran a través dels mitjans de comunicació habituals
de l’Ajuntament de Maria de la Salut. L’Ajuntament es posarà en contacte
amb les persones premiades per anunciar-los els resultats i indicar-los on i
quan es recolliran els premis.

17. L’organització es reserva el dret de variar qualsevol dels punts anteriors,
sempre que sigui necessari.



18. La participació al concurs implica el coneixement i l’acceptació de les bases.


