
BASES CONCURS “EL POT PETIT” 
Diuen que “al pot petit hi ha la bona 
confitura”. Ben bé, com a Begues, un 
municipi amb la mida justa on podem 
trobar gairebé de tot i millor. 
Precisament per això, les regidories 
de Comerç i de la Dona de 
l’Ajuntament de Begues conviden a 
totes les persones amants de la 
literatura del municipi a participar en 
el CONCURS LITERARI “El Pot Petit”, 
amb l’objectiu de posar en valor el 
paper de les dones com a impulsores 
de la vida económica del municipi.

A qui va adreçat? 
Qualsevol persona resident a Begues.

Què s’hi pot presentar?
Es pot participar amb diverses 
obres dins del gènere del relat. 
L’extensió màxima serà de 10 folis, 
impresos en paper DIN A4, en lletra 
Arial de cos 12 i interlineat 1,5. 

Temàtica 
El relat ha de recollir una figura 
femenina relacionada amb la 
promoció económica, en general,
o desenvolupament del municipi,
en particular, tant si és real com
si és ficticia. 

Com participar-hi? 
Cada original ha de ser presentat 
dins d’un sobre gran on s’indiqui: 
“El Pot Petit” i el títol amb el qual es 
participa, sense cap altre senyal 
d'identificació. Amb aquest sobre 
s’adjuntarà, grapat, un altre sobre 
petit amb les dades següents: el 
títol de l’obra a l’exterior; i, a 
l’interior, el nom i cognoms, l’edat, 
l’adreça i el telèfon de qui concursi. 

Els treballs s’han de fer arribar al 
Centre Cívic El Roure (Av. Sitges, 
14) o a l’OAC de l’Ajuntament 
(Avda. Torres Vilaró, 4) . 

Data límit d’inscripciói recepció 
La data límit d’inscripció i recepció és 
el 26 de novembre del 2018 a les 13 h.  

Jurat 
El Jurat estarà format pels regidors 
o regidores de les àrees de la 
Dona i de Comerç de Begues, així 
com per tres persones enteses en 
la matèria. El Jurat podrà resoldre 
qualsevol qüestió no prevista a les 
bases i el seu veredicte serà 
inapel·lable. 

Veredicte i premi 
L’obra guanyadora i l’obra finalista 
es donaran a conèixer en un acte 
públic que se celebrarà el dia 2 de 
desembre de 2018, a les 12.30 h., al 
Passeig de l’Església.  
1r. Premi: 300 € en metàl·lic
i diploma acreditatiu. 
2n. Premi: 100 € en metàl·lic
i diploma acrediatiu. 
Cada tres anys (des del primer 
concurs al 2016) es publicarà el 
recull de les obres guanyadores, 
sempre que la situació 
pressupostària ho permeti. Per tant, 
les persones que presentin les 
seves obres, donen permis implicit 
per a la seva publicació en el 
moment de presentar-se al concurs.
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