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III CONCURS DE GLOSES LLUBÍ 2023 

 
L’Ajuntament de Llubí, en motiu de la festa de Sant Antoni, organitza el III concurs 

de gloses Llubí 2023. Les bases que regiran aquesta edició són: 

 

1. Hi podran participar els aficionats en la matèria que ho desitgin. Els participants 

han de ser els propis autors de les gloses. 

 

2. Els treballs han de ser originals, redactats en llengua catalana, inèdits i no 

haver estat premiats en cap altre concurs.  

 

3. Es presentarà un màxim de 5 gloses per participant.  

 

4. Cada glosa haurà de tenir una extensió mínima de vuit versos i haurà de 

respectar les normes de la glosa (extensió dels versos i rima)  

 

5. La inscripció es podrà realitzar presencialment a l’ajuntament o a la biblioteca 

i electrònicament a través del formulari següent: 

https://forms.gle/fXcBhFgGgtYcURFS9  

 

Si la inscripció es fa en persona, s’haurà d'entregar un sobre per cada obra 

presentada (màxim 5). A l'exterior de cadascun d'aquests sobres hi figurarà el 

pseudònim de la persona participant. A la part superior de cada glosa hi haurà 

el títol (pot ser el primer vers) i el pseudònim de l’autor o l’autora en negreta.  

 

Si es fa electrònicament, una vegada emplenat el formulari, s’hauran d’enviar 

a cultura@ajllubi.net tants documents PDF com obres es presentin (màxim 5). 

El nom de cada document PDF serà el títol de la glosa.  A la part superior de 

cada glosa hi haurà el títol (pot ser el primer vers) i el pseudònim de l’autor o 

l’autora en negreta.  
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6. Les obres es podran presentar fins dia 19 de febrer de 2023, a l’Ajuntament 

de Llubí, a la Biblioteca Municipal o electrònicament al correu electrònic 

cultura@ajllubi.net. No s’admetran obres fora de termini. 

Els horaris d’atenció al públic són: 

Ajuntament- dilluns de 9.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h, i de dimarts a 

divendres de 9.00 h a 14.00 h. 

Biblioteca- de dilluns a divendres de 15.00 h a 19.30 h. 

 

7. Les gloses seran de temàtica lliure.  

 

8. Hi haurà 3 categories: ADULTS (a partir de 18 anys), JUVENIL: (fins a 17 anys) 

i INFANTIL: (fins a 12 anys)  

 

9. Al moment de la inscripció s’haurà d’especificar a quina categoria es participa. 

(Els premis no seran acumulables).  

 

10. Per a cada categoria s’estableixen dos premis, un per a participants locals 

(nascuts i/o empadronats a Llubí) i un altre per als forans. Repartits de la 

següent forma: 

 

CATEGORIA ADULTS: (a partir de 18 anys) 

Premi adults local: 150 euros i diploma. 

Premi adults forà: 150 euros i diploma.  

 

CATEGORIA JUVENIL: (fins a 17 anys) 

Premi juvenil local: una tauleta tàctil i diploma. 

Premi juvenil forà: una tauleta tàctil i diploma.  

 

CATEGORIA INFANTIL: (fins a 12 anys) 

Premi infantil local: una tauleta tàctil i diploma. 

Premi infantil forà: una tauleta tàctil i diploma. 

 

11. L’Ajuntament de Llubí es reserva el dret a publicar o utilitzar en 

qualsevol mitjà audiovisual les obres guanyadores així com aquelles obres 

mailto:cultura@jllubi.net


 

3 

presentades al premi que es considerin amb mèrits suficients, sempre citant 

l’autor d’aquestes. Els drets de cada obra sempre seran propietat del seu autor. 

 

12. El jurat estarà constituït per: 

★ Esteve Perelló: historiador i professor de secundària. 

★ Francesc Perelló: professor de llengua Catalana de secundària. 

★ Maria Llompart: professora de llengua Catalana de secundària. 

★ Miquel Campaner: glosador i mestre jubilat. 

★ Xavier Ferriol: representant de l’associació Glosadors de Mallorca 

 

13. El jurat podrà declarar deserts els premis si així ho troba necessari però no 

podrà concedir accèssits no especificats en aquestes bases. 

 

14. Els guanyadors s’anunciaran a través dels mitjans de comunicació habituals 

de l’Ajuntament de Llubí. L’Ajuntament es posarà en contacte amb les 

persones premiades per anunciar els resultats i indicar on es recolliran els 

premis. 

 

15. L’organització es reserva el dret de variar qualsevol dels punts anteriors, 

sempre i quan sigui necessari. 

 

16. La participació en el concurs implica el coneixement i l’acceptació de les bases.  


