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L’associació

cultural

Etcètera convoca la segona
edició del PREMI LITERARI
“AMA”
15 març 2021
Amb l’objectiu principal de fonamentar entre la població més
jove, especialment els infants i adolescents, els valors de
desenvolupament humà, l’associació cultural Etcètera acaba de
convocar la segona edició del Premi Literari AMA que s’adreça
a tots els estudiants d’ESO de tot Catalunya.

L’entitat, amb seu a Altafulla, convoca aquest certamen amb el
suport de les associacions italianes Il Sorriso di Filippo i
Movimento Culturale Spiragli ja que va ser a Itàlia on es va
fundar primer el Premio Letterario Filippo Sanna amb el qual
està agermanat el premi que es convoca aquí.

En aquesta segona edició, participant pot presentar una sola
obra que tindrà com a tema principal «la Llibertat i la
Responsabilitat» com a valors humans. Els originals es poden
presentar en català i castellà i han de tenir una extensió
d’entre 2 i 6 pàgines en format A4, Arial amb cos 12 i espaiat
d’1,5.
El premi d’aquest concurs és la publicació d’un llibre que
contindrà les obres guanyadores i els treballs finalistes de
les dues categories convocades. Els guanyadors de cada
categoria, la de 1er i 2on d’ESO i la de 3er i 4rt d’ESO,
rebran un exemplar del llibre, un val de compra a La Fira
Centre Comercial per un import de 100 euros i un altre val per
un import de 50 euros per adquirir llibres a Abacus
Cooperativa. Els finalistes de les dues categories rebran un
exemplar del llibre que recull els dos relats guanyadors i els
cinc finalistes de cadascuna de les dues categories.
Les bases complertes es poden consultar AQUÍ
626 863 848
info@altafulles.cat

Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
Som-hi

Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
Email
Subscriure'm

Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.

Segueix-nos
No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
socials
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

