
L’associació Amics del Terrall, en el seu afany de lluir i glosar el nostre emblemàtic 
parc, convoca un concurs de poesia referent al Terrall d’acord amb les següents  
 
BASES: 
 
1er.- L’obertura de la convocatòria comença el dia quinze del mes de juny de 2019 
fins al dilluns 4 de novembre de 2019 a les dotze del migdia. 
 
El concurs es obert i per tant, hi pot participar qualsevol persona, els poemes poden 
ser en l’idioma català o castellà.  
L’edat dels participants no te limit, però, caldrà entendre que com a mínim  s’ha de 
tenir l’edat necessària per saber llegir i escriure correctament. 
Es fixen tres categories: 
Fins a dotze (12) anys, complerts durant l’any de la convocatòria, modalitat 
INFANTIL. 
Des de tretze (13) anys, fins a trenta, (30) complerts  durant l’any de la convocatòria, 
modalitat JUVENIL. 
Des de trenta-i-un any, (31) complerts durant l’any de la convocatòria fins a...(sense 
limit), modalitat SÉNIOR 
 
2on.- El tema, obligatòriament, es EL TERRALL,  així doncs, dintre del text de la 
poesia hi ha de figurar la paraula TERRALL, admeten-se també, en el títol que es 
proposi.  
 
3er.- La poesia no pot sobrepassar de les 500 paraules o 3.000 caràcters. Els treballs 
han de ser inèdits. Les poesies quedaran en propietat de l’Associació. En cas que 
aquesta les editi en un llibre o altri, els autors, renuncien a cap dret o reclamació de la 
seva autoria, cedint aquest possible dret a l’Associació Amics del Terrall C.E.G. 
 
4art. L’escrutini serà a càrrec d’un jurat format per un representant de l’ajuntament, 
un representant de l’associació, la secretària de l’associació que en prendrà nota i 
aixecarà acta, i varies persones lligades en el món de la cultura i la poesia.  
 
5è.-  La mecànica de l’entrega dels treballs es la següent: la poesia amb títol, s’ha de 
introduir en un sobre, dintre del mateix hi ha d’haver un altre sobre tancat amb el títol 
de la poesia escrit al damunt, a dintre, el nom i cognoms del autor, adreça, telèfon de 
contacte i fotocòpia del DNI  d'ambdós cares. Tot junt, caldrà depositar-lo a la bustia 
de l’Associació ubicada a la porta del edifici TERRALL passeig del Terrall, Nª 7, 
altell 1. 
 
PREMIS: 
 
En la modalitat INFANTIL Tres premis de 50€ cada un en forma de val, per 
bescanviar  per llibres o material escolar. 
En la modalitat JUVENIL Tres premis en metàl·lic de 150€, 100€ i 50€ 



En la modalitat SENIOR   Tres premis en metàl·lic de 150€, 100€ i 50€ 
 
6è.- Durant tot el temps de la convocatòria, les bases serà publicades a la pagina Web 
del Il.lm. Ajuntament de Les Borges Blanques. 
 
7è.- El fallo del Jurat serà inapel·lable, el sol fet de participar, indica l’acceptació de 
les bases.  


