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JOCS FLORALS DE LA GINESTA D’OR
La Companyia Literària de la Ginesta d’Or celebrarà l’any 2016 els noranta anys de la seva
creació. La Flor Natural amb el Premi de la Vila de Perpinyà seran atorgats a la llengua
catalana.
Com cada any, premis, Medalles i Diplomes recompensaran les millors composicions. Uns
Premis Especials seran reservats als infants i adolescents fins als divuit anys. S’ha de precisar
l’edat sobre les trameses.
Condicions de participació :
Es poden presentar obres inèdites en prosa i poesia, així com cançons poètiques (paraules i
música) en llengua catalana i occitana, obligatòriament limitades a tres i dactilografiades en
quatre exemplars. Per tal de facilitar el treball del jurat, no s’acceptaran pel que fa als adults
els texts escrits a mà. Els dels infants hauran d’ésser perfectament llegibles, o millor,
dactilografiats. Els temes i gèneres són lliures.
Les obres presentades no han de portar cap nom ni signatura. Un sobre adjunt a la tramesa
haurà de contenir la identitat del candidat, la seva adreça i el títol de cada text. No es
retornaran les participacions després del certamen. Sols els llorejats seran informats per carta
personal a la fi del mes d’abril.
Els drets d’inscripció comprenent el llibret de les principals composicions premiades són de
30 euros. Fins als divuit anys la inscripció és gratuïta. Els infants i adolescents que desitgin el
llibret hauran de pagar 15 euros.
OBERTURA DEL CERTAMEN
CLAUSURA DEL CERTAMEN

15 D’OCTUBRE DE 2015
15 DE MARÇ DE 2016

Les trameses s’han d’enviar a :
Joan TOCABENS 11 Carrer del Castell de Bellaguarda 66 480 EL PORTÚS Estat francès
Els bancs, a desgrat del l’Europa, deduint una suma exagerada sobre cada xec provinent dels
bancs del sud, val millor que pagueu els drets d’inscripció en efectiu.
Amics Mantenidors i Mestres en Gay Saber : Penseu a pagar la quota 2016 : 30 Euros.
Envieu-la en xec o en efectiu (millor) a la tresorera : Madame Anne Marie Borreil
1, Rue de Palada 66100 Perpignan

