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Oberta la convocatòria dels Premis Literaris El Càlam de Sant
Jordi, de poesia i prosa, de Torroella de Montgrí
El termini del lliurament dels treballs acaba el 14 d'abril

Malgrat la crisi del coronavirus,
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí manté vigent la convocatòria dels Premis Literaris El Càlam, que es
programen en el marc dels actes de Sant Jordi. El termini de presentació de les obres finalitza el 14
d'abril i el veredicte està programat que es faci públic el 23 d'abril a la plaça de la Vila. Amb tot, si per
aquesta data es manté la situació d'excepcionalitat per causa del COVID-19, el veredicte del jurat es
donarà a conèixer a través de la web i xarxes municipals.
Com és habitual la temàtica és lliure i hi haurà dues modalitats, poesia i prosa, per bé que els
concursants només es podran presentar en una de les dues modalitats. Els treballs s'hauran de presentar
en llengua catalana i hauran de tenir una extensió màxima de 3 fulls din-A4, escrits per una sola cara, a
espai senzill, i lletra Arial 11 punts.
El concurs es coordina a través de l'Àrea de Cultura i el jurat estarà format per persones qualificades
vinculades al món de la cultura i la literatura.
Hi haurà un únic premi per cada modalitat, dotat amb 200 euros, un càlam i un lot de llibres de la
Llibreria El Cucut i d'Edicions Sidillà. A més, les obres premiades es publicaran a la revista Emporion i,
eventualment, al Llibre de la Festa Major de Torroella, sempre, conservant la propietat dels seus autors.

Per tal de mantenir les mesures de prevenció i protecció, la presentació dels treballs s'haurà de fer
telemàticament a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí.
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