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La poesia és la novetat a la cinquena edició del Certamen Literari
Joan Arús

Dimarts 10 de febrer de 2004
La Regidoria de Cultura ha donat a conèixer les bases de la cinquena edició del
Certamen Literari Joan Arús, que enguany es convoca amb la novetat de la
introducció de la modalitat de poesia. "Es creia convenient omplir el buit que hi
havia fins ara amb la carència de la modalitat de poesia només contemplada
pels Jocs Florals de les escoles de Castellar", ha manifestat la tècnica de Cultura,
Ester Planas. Les modalitat convocades són novel·la, narració curta, poesia i assaig.
Enguany en funció de les propostes de treball d'investigació que es presentaran fins
el 31 de maig es valorarà el nombre i quantitat de dotació econòmica de les beques.
Els participants en aquesta modalitat han de presentar una memòria del projecte
d'investigació amb una extensió màxima de 10 fulls. "En aquesta memòria s'hi ha
d'exposar la temàtica i l'objectiu del treball, així com també la metodologia que
s'ha seguit", ha afirmat Planas. Un cop lliurada la memòria s'haurà de desenvolupar
el tema i presentar-lo en l'edició del Certamen Literari de l'any que ve, quan es rebrà
la totalitat de la beca. El tema és lliure, però es valoraran els treballs relacionats amb
Castellar i la seva comarca. Les altres modalitats es mantindran com en la passada
edició. En l'apartat de novel·la, d'entre 60 i 150 fulls, hi haurà un primer premi de
2.100 euros, i un finalista que rebrà 450 euros. Pel que fa a la modalitat de narració
curta, d'entre 5 i 10 fulls, la dotació serà de 450 euros per al primer premi i dos
premis finalistes de 180 euros. Tal i com es va fer la passada edició es reconeixeran
set finalistes que veuran publicades les seves obres. Pel que fa al treball de poesia,
hi haurà un primer premi de 180 euros i dos de 50 euros. Seguint la mateixa tònica
que la narració curta, també es premiaran set treballs poètics amb la seva
corresponent publicació. En les quatre modalitats, el tema és lliure, haurà d'estar
escrit en català i haurà de ser original, inèdit i no podrà haver guanyat cap altre
concurs. S'hauran de presentar sota pseudònim abans del 31de maig de 2004 al
Registre General de l'Ajuntament o per correu certificat, també a l'Ajuntament.
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