
 
 

BASES DEL CONCURS LITERARI 
CASAL CATALÀ ZURIC 2020 

1. OBJECTE I FINALITAT DEL CONCURS 
L’objecte d’aquest concurs és el de fomentar l’escriptura i la lectura entre la població infantil,               
juvenil i adulta de Zuric així com també la dels i les participants en les activitats i cursos del                   
Casal Català, amb la finalitat de dinamitzar culturalment la comunitat catalanoparlant de            
Suïssa. 

2. PARTICIPANTS 
2.1 Poden participar al concurs totes les persones residents de Suïssa. 

2.2 Hi haurà dos grups repartits de la següent manera: 
GRUP A: fins a 12 anys. 
GRUP B: de 12 anys en endavant. 
Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat real de l’autor de les obres abans del 30                 
d’abril de cada any. 

3. OBRES CONCURSANTS 
3.1 En tots els grups hi haurà les modalitats de poesia i de prosa. 
 
3.2 Els treballs hauran de ser individuals, escrits en català i totalment inèdits. 
 
3.3 Només s’acceptarà una obra per categoria, modalitat i participant. 

4. CARACTERÍSTIQUES 
4.1 El tema és lliure. 
 
4.2 En prosa, l’extensió màxima és de 5 DIN-A-4. 
En la modalitat de poesia, l’extensió indicada és a títol orientatiu. 
 
4.3 Tots els treballs han de ser escrits a una sola cara, espai entre línies 1,5 i cos 
de lletra Arial, mida 12. 



 

5. PLIQUES 
5.1 Les obres han d’anar signades amb un pseudònim o un lema especificant l’edat i el                
grup al qual pertany. 
 
5.2 Cada obra ha de ser enviada per e-mail on s’indiqui en lloc visible: “Concurs literari                
Casal Català Zuric 2020”, el pseudònim o lema, la categoria (A o B) i la modalitat (prosa o                  
poesia), el telèfon i la data de naixement del concursant. Com a arxiu adjunt, s’ha d’enviar                
l’obra. 

6. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
6.1. Cal presentar les obres en format digital (PDF enviat a cczuric@gmail.com) identificat 
amb el pseudònim de l’autor/a, modalitat i categoria.  
 
6.2. En cas de no disposar de mitjans per la presentació digital, s’acceptarà el format paper.                
En aquest cas, a més de l’obra original caldrà adjuntar quatre còpies de cada treball               
presentat a concurs i enviar-les a Casal Català de Zuric, Postfach, 8021 Zürich 1 
 
6.3. La data límit per a la presentació dels treballs concursants d’aquesta edició és el               
24 d’abril. 

7. PREMIS 
7.1 Els premis que es concediran durant la diada de Sant Jordi del Casal Català de Zuric,                 
tant per a la modalitat de prosa com per a la de poesia, correspondrà a les següents                 
categories o grups: 
Grup A: 1r. Premi 

 Menció honorària 
Grup B: 1r. Premi 

 Menció honorària 
 
7.2 El mateix dia que es faci públic el veredicte del jurat es lliuraran els premis als treballs                  
guanyadors. 
 
7.3 El jurat podrà declarar desert algun dels premis dependent del seu criteri. 
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8. PROCEDIMENT 
El procediment de concessió dels premis regulats a les presents bases és la 
concurrència competitiva. 

9. JURAT 
El jurat del concurs estarà format per tres persones ben qualificades en el camp de la                
literatura designades per la Junta del Casal Català de Zuric. La seva composició romandrà              
en secret fins que es faci públic el seu veredicte. 
 
El jurat té com a principals funcions: 

● Valorar les obres presentades en la fase local de la Mostra. 
● Dictaminar les obres guanyadores. 
● Elaborar per escrit el veredicte de les obres guanyadores 
● Resoldre, si s’escau, qualsevol aspecte en relació al veredicte. 

10. VEREDICTE 
El veredicte del jurat es farà públic a principis de Maig, i l’entrega de premis es farà durant el                   
proper esdeveniment del Casal Català de Zúric (Sant Joan, Castanyada, o similar). 

11. TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ 
S’examinaran conjuntament i en un sol procediment totes les obres presentades dins del 
termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu. 

12. ACLARIMENTS 
12.1. El Casal Català de Zuric es reserva el dret de fer una primera publicació de les obres                  
guanyadores, i poder reproduir-les, totalment o parcialment, a la web (www.cczuric.cat),           
fent-ne referència a l’autor. 
 
12.2. El Casal Català de Zuric es reserva el dret de publicar les obres guanyadores a la                 
newsletter o a les xarxes socials. 
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12.3. Totes les persones participants en aquest concurs literari, tinguin l’edat que tinguin,             
podran ser fotografiades. El Casal Català de Zuric podrà fer ús d’aquestes fotografies per fer               
publicitat i difondre l’acte, sense necessitat prèvia de cap tipus d’autorització. Els noms i les               
fotografies dels participants poden sortir publicats a la premsa, a la web i altres mitjans de                
comunicació. Tot i aquest punt, demanarem permís de paraula a tothom per assegurar-nos             
que no hi ha incomoditats. 

13. ALTRES DISPOSICIONS 
13.1. Els participants seran responsables de les reclamacions que es produeixin per danys             
a tercers (plagis, danys morals, etc) 
 
13.2. El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases. 
 
13.3. Les dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer del Casal Català de Zuric                
per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb               
la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de              
caràcter personal. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els            
termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a la Junta del Casal Català de Zuric. 
 


