PRIMER CONCURS DE NARRATIVA BREU
Convocat per AMICS I ALUMNES HOSPITAL DE SANT PAU
Com es pot participar? L'únic requisit és que hagis treballat o treballis a l'Hospital de Sant Pau o en siguis
familiar de primer grau d’un/a treballador/a. Cal també seguir les bases que a continuació s'expliquen.
Inscripció: la inscripció és gratuïta i es formalitza automàticament en el moment d'enviar el manuscrit al concurs.
Acceptació: la participació en el concurs assumeix l'acceptació íntegra de les bases generals d'aquesta convocatòria
així com el veredicte del jurat. Les obres premiades podran ser reproduïdes en els mitjans que es consideri oportú
així com la relació de participants. Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l'organització.
Gènera i Tema: Lliure
Idioma: Català o Castellà
Extensió: Màxim 3000 paraules de text en format digital (pdf) on s'inclourà el títol del manuscrit i el pseudònim
escollit per l'autor/a. No s'acceptarà cap manuscrit amb extensió superior a 3000 paraules.
Nombre de manuscrits presentats: Es podran presentar un màxim de dos manuscrits per autor/a.
Termini de presentació dels treballs: 26 de febrer del 2021.
Com fer arribar els treballs? Els treballs en format digital es poden enviar a l'adreça de correu electrònic
associacioalumnes@santpau.cat indicant 1r Concurs Narrativa Breu. El manuscrit, en format pdf, serà enviat com
arxiu adjunt. Al correu electrònic hi figurarà: El títol de l'obra, el nom complert i telèfon de l'autor/a, lloc i període
de treball a Sant Pau en anys (si és familiar de primer grau, indiqueu de qui i també el lloc i les dates del període de
treball a Sant Pau). En aquest correu electrònic cal també indicar el pseudònim escollit per cada manuscrit. Per a
qualsevol dubte, es poden dirigir a la Sra. María José Martín: pavelló 20, 3r pis, (Sta. Teresa) de l'antic hospital.
Jurat: estarà format per experts de reconegut prestigi a criteri de Amics i Alumnes Hospital de Sant Pau. El jurat
desconeixerà l'autoria de les obres, que sempre serà confidencial, fins al moment del veredicte. El guanyador/a del
manuscrit premiat formarà part del jurat de la convocatòria de l'any següent i, en aquest cas, no podrà presentar-se a
concurs.
Premis: s'atorgarà al/la guanyador/a el premi “Amics i Alumnes Hospital de Sant Pau” i dos accèssits al segon i
tercer classificats/des. Amb l'acceptació dels/les autors/es, es farà difusió del manuscrit en la forma que
l'organització cregui més adient.
Acte de proclamació i lliurament de premis: tindrà lloc en el marc del dia dels socis d’Amics i Alumnes Hospital
de Sant Pau que se celebrará el 28 de maig del 2021.

