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V Premi Joan Benejam de relats breus en menorquí
Sa Fundació Jaume III de ses Illes Balears, entitat cultural
sense ànim de lucre, declarada d’Utilitat Pública i nascuda a
finals de 2013 amb sa finalitat de dignificar es menorquí i sa
cultura menorquina, convoca enguany sa quinta edició des
concurs de relats breus en menorquí.
Un concurs obert a tots es públics de Menorca que cerca
promoure s’expressió literària menorquina i posar fil a l’agulla a
una literatura en es nostro llenguatge insular. Perquè es
patrimoni lingüístic i cultural que mos ha estat legat de pares a
fills seguesqui entre ses pròximes generacions menorquines.
Per segon any consecutiu, es Premi Joan Benejam es
convoca amb un primer premi de 3.000€, des quals 1.000€ seran
destinats a una entitat solidària de Menorca.
Sa Fundació s’enorgulleix d’haver donat una passa
endavant convertint es Premi Joan Benejam també en un premi
solidari per ajudar aquells menorquins que més ho necessiten.
Açò no seria possible sense es socis de Sa Fundació, a qui
agraïm de cor sa seua donació econòmica desinteressada. De
gota en gota s’umpl sa bota. Amb es petit granet d’arena de
tothom farem una gran muntanya per preservar es nostro
menorquí.
Ajuda-mos tu també i fé’t soci de Sa Fundació: https://
safundacio.es/col-labora/fer-se-soci/
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BASES DES V PREMI JOAN BENEJAM
1. Participació
Sa participació estarà oberta a tothom qui vulgui
concursar, d'acord amb ses següents bases.
2. Presentació i condicions
Ses obres originals s'han de presentar en format Word/Open
Office i PDF. Ets originals es presentaran en format DIN-A4,
interlineat 1,5. Es tipo de lletra serà Arial o Times New Roman,
grandària 12. S’original tendrà una extensió màxima de 10
pàgines DIN-A4 per una cara.
S’original es podrà entregar a través de:
a) Correu electrònic: menorca@safundacio.es
b) Correu postal o en mà:
Casino 17 de Gener, Avinguda de la Constitució
(Contramurada), 18, 07760 Ciutadella de Menorca, Balears
Per preservar s’anonimat ets originals es presentaran dins un
sobre tancat on figurarà es títol de s’obra. Aquest sobre haurà de
contenir-ne un altre dedins (Sobre B), també tancat, on constin
ses següents dades de s’autor: fotocòpia des DNI, nom i
llinatges, domicili, telèfon de contacte i correu electrònic. En es
Sobre B es farà constar: “V Premi Joan Benejam en menorquí”.
En cas d’enviar-lo per correu electrònic, Sa Fundació preservarà
també s’anonimat.
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3. Plaç d'entrega
S'admissió d'originals començarà dia 17 de gener i acabarà
a les 14 hores des dia 14 de març de 2019.
4. Model lingüístic
En compliment amb sa principal finalitat des Premi Joan
Benejam, ses obres han d'estar redactades en menorquí. Es
valoraran especialment s’ús de lèxic insular, de s’article
baleàric, de morfologia verbal i no verbal menorquina, de
modismes i locucions menorquins.
Ets originals estaran escrits segons “Un model lingüístic per
ses Illes Balears”, es llibre d’estil publicat per sa Fundació
Jaume III. Es concursants poden adquirir es llibre d’estil a ses
llibreries i contactant amb Sa Fundació.
De cara a sa publicació de ses peces guanyadores, es Jurat es
reserva es dret a sa seva correcció i/o revisió, si fos necessària,
d’acord amb es paràmetres lingüístics exposats.
5. Temàtica
Sa temàtica és lliure.
6. Drets
S'obra ha d'esser inèdita i original, no estar premiada a cap
altre certamen, ni estar compromesa. S'autor ha de tenir sa
plena possessió des seus drets.
7. Jurat
Es Jurat des V Premi Joan Benejam estarà format pes
vicepresident de Sa Fundació, que actuarà com a president des
concurs, per sa guanyadora des IV Premi Joan Benejam, i
professionals des món literari i cultural que seran designats pes
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patronat de Sa Fundació, que s’anunciaran una vegada hagi
acabat es concurs.
8. Premis i entrega
Es concurs comptarà amb es següents premis:
- 1r premi de 3 . 0 0 0 €
(2.000€ pes guanyador i 1.000€ per una entitat solidària)
- 2n premi de 250€
- 3r premi d’accèssit honorífic
Es tres primers classificats de sa categoria d’adults rebran
una carota de Joan Benejam, valorades cada una en 500€,
obra de José Marqués Torrent, nét des Pintor Torrent.
És requisit indispensable pes guanyadors confirmar
s’assistència o representació a sa gala des premis. En cas
contrari, es següent classificat se’n durà es premi corresponent.
En homenatge a Mestre Benejam, nascut un 27 de març de
1846, s’entrega de premis serà en es Sopar i Gala de V
Aniversari de Sa Fundació de Menorca, dissabte 23 de març
de 2019 en es Restaurant Club Nàutic de Ciutadella.
9. Acceptació de ses bases
Sa participació en es V Premi Joan Benejam suposa
s'acceptació d'aquestes bases. Sa resolució de qualsevol cas no
previst en aquestes bases serà competència exclusiva dets
organisadors. Es veredicte des Jurat serà inapel·lable.

Info: www.safundacio.es

Contacte: menorca@safundacio.es
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