
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Poden participar totes les persones i centres que ho desitgin, individual o 

col·lectivament, especialment escoles, instituts, universitats, les seves classes, alumnes, 

estudiants de qualsevol àmbit i els seus representants, tals com a AMPAS, professors, 

pares o tutors i uns altres, sempre dins de l'àmbit territorial cobert pel servei de 

https://www.rosessantjordi.com/ca/ 

2. Podran presentar a concurs textos de qualsevol tipus, de tema lliure, sigui prosa, 
poesia, assaig, article, notícia periodística (ja sigui real o fictícia) o qualsevol un altre, 

sempre que l'obra contingui en el seu desenvolupament les paraules ROSA i SANT 

JORDI. 

3. Els textos presentats a concurs no seran de menys de 150 paraules ni més de 

400. Hauran de ser originals i inèdits, no publicats en cap tipus de format ni total ni 

parcialment (inclòs Internet), no premiats o pendents de fallada en altres concursos, o a 

l'espera de resposta en un procés editorial.  

4. L'original de l'obra es presentarà únicament en format digital mitjançant el 

formulari establert a la web https://www.rosessantjordi.com/ca, apartat “Concurs 

Literari Rosa Sant Jordi. Serà imprescindible emplenar totes les dades exigides en el 

formulari.  

5. Serà condició imprescindible per a l'admissió a concurs que el relat sigui 

publicat en qualsevol format digital públic (web, blog, premsa digital o Facebook) que 

sigui propietat o responsabilitat directa del/els autors tal com es proporcionarà pel 

formulari de presentació, íntegrament i sense modificacions, incloent els enllaços que 

permetran als usuaris que ho desitgin exercitar el seu vot digital per l'obra. Aquesta 

publicació es realitzarà dins de les següents 24 hores de la presentació digital del 

formulari, i haurà de romandre ininterrompudament en el mitjà digital almenys fins al 

24 d'abril de 2018. El concursant haurà d'enviar per mail a l'adreça 

concurs@rosessantjordi.com un enllaç a la publicació de l'article tan aviat es realitzi, 

a fi que aquesta pugui ser revisada per l'organització del concurs. 

6. Els concursants podran publicitar i fomentar el vot a la seva obra per qualsevol 

mitjà digital que considerin oportú, tenint present que només es permetrà un vot per 

persona. 

7. S'adjudicarà un premi a cadascuna de les tres obres que més vots obtinguin. 

8. El primer premi, per a l'obra que finalitzi el certamen amb més vots rebuts, 

consistirà en 200 unitats de Rosa Estàndard Sense Muntar, o el seu valor de compra 

equivalent en el cas que el guanyador ja tingui una comanda confirmada pel Sant Jordi 

de l'any en curs a la web esmentada. 

9. El segon premi, per a les obra que finalitzi el certamen en segona posició 

respecte dels vots rebuts, consistirà en 100 unitats de Rosa Estàndard Sense Muntar, o el 

seu valor de compra equivalent en el cas que el guanyador ja tingui una comanda 

confirmada pel Sant Jordi de l'any en curs a la web esmentada. 

10. El tercer premi, per a les obra que finalitzi el certamen en tercera posició 

respecte dels vots rebuts, consistirà en 50 unitats de Rosa Estàndard Sense Muntar, o el 

seu valor de compra equivalent en el cas que el guanyador ja tingui una comanda 

confirmada pel Sant Jordi del 2018 a la web esmentada. 

11. El termini d'admissió d'originals acabarà el 10 d'abril de l'any 2018 a les 24:00 

hores. 

12. El certamen i el període de votacions finalitzarà el 15 d'abril de 2018 a les 24:00 

hores. 

13. El dictamen serà inapel·lable i es farà públic en la pròpia web el 16 d'abril de 

2018, comunicant-se el resultat als premiats i fent públiques les votacions a la web. 

https://www.rosessantjordi.com/ca/
https://www.rosessantjordi.com/ca/


14. Els premis seran lliurats en les nostres instal·lacions de Vilassar de Mar el 22 

d'abril de 2018. En l'acte de lliurament es realitzaran fotografies que seran publicades a 

la web. 

15. L'organització d'aquest certamen es reserva, exempt de retribució alguna a favor 

dels autors, el dret en exclusiva de publicació, difusió i comercialització per qualsevol 

mitjà els treballs participants.  

16. L'incompliment de qualsevol d'aquestes bases desqualifica automàticament al / 

als participants.  

17. L'organització d'aquest certamen es reserva el dret de rebutjar o retirar de 

concurs qualsevol de les obres presentades, especialment de les quals atemptin contra 

els elementals principis de respecte, convivència i honestedat, així com de les quals es 

tingui coneixement o mera sospita que han falsejat per qualsevol mitjà el sistema de 

votacions establert. 
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