22è CONCURS JUVENIL DE GARROFES 2015
L’Agrupació Teatral la Farsa convoca el 22è Concurs Juvenil de Garrofes per tal de fomentar en la gent
jove aquesta tradició berguedana.
El Concurs es regirà per les següents bases:
PRIMERA – Podran participar-hi tots els nois i noies que tinguin com a màxim 16 anys, complerts en
el decurs del present any. Es consideraran dues categories:
1.
Alumnes de primària
2.
Alumnes de secundària
SEGONA – Els concursants presentaran les Garrofes compostes per un total de 22 quartetes (la
meitat de la xifra tradicional de 44) en llengua catalana i inèdites, el tema de les qual serà lliure i
versarà sobre l’actualitat berguedana, nacional o internacional.
TERCERA – Els treballs hauran d’ésser presentats per quintuplicat, signats amb el lema adjuntant-hi
un sobre clos que portarà a la coberta el lema i s’especificarà que opten al 22è Concurs Juvenil de
Garrofes en categoria de PRIMÀRIA o SECUNDÀRIA i a dins el nom, cognoms, adreça de l’autor o
autors i fotocòpia del seu DNI. El termini de presentació finalitza el dissabte 12 de desembre a les 12
del migdia.
Es faran arribar a:
A.T.La Farsa – Concurs Juvenil de Garrofes
Oficina de Turisme
C/ Àngels – 08600 Berga
QUARTA – Els participants es comprometen a fer arribar a l’organització el seu treball en format
digital, un cop emès el veredicte.
CINQUENA – S’adjudicarà un premi a cada una de les 2 categories per valor de 50 € a gastar en
llibres, donats per l’Agrupació Teatral la Farsa.
SISENA – La proclamació de premis es farà el dissabte 19 de desembre a l'acte del Concurs de
Garrofes que enguany es farà a la sala annexa del Teatre Municipal de Berga. El veredicte del Jurat
serà inapel·lable.
SETENA – El repartiment de premis es farà al propi acte del Concurs de Garrofes.
VUITENA – L’Agrupació Teatral la Farsa es reserva el dret de cedir els treballs perquè es recitin total o
parcialment, aquells que es creguin més adients, en els Pastorets Infantils, i de publicar-los si ho
considera convenient.
NOVENA – La responsabilitat del contingut dels textos que es presentin recau exclusivament i única a
la persona que figuri com autor del treball.

Berga, 20 d’octubre de 2015

