
          

I CONCURS LITERARI LGTBI+ : PARAULES SENSE GÈNERE- 

L’Associació Alliberem-nos de la Garrotxa, convoca Paraules sense gènere, un concurs literari 

dividit en dues categories, narrativa i poesia, en llengua catalana que té com a objectiu promoure 

la creació literària entre els joves, girant al voltant de la temàtica LGTBI, amb el respecte com únic 

límit. 

Els treballs que optin a aquest concurs literari s’han de regir segons les bases següents:  

1. Hi poden participar joves i adults dividits en les categories: ·  

• De 12 a 16 anys.  

• Més de 16 anys. 

2. Les narracions han de ser individuals, originals i escrites en llengua catalana.  

3. La temàtica dels textos i poemes ha de ser un amor no heteronormatiu (hi pot entrar 

qualsevol història d’amor de qualsevol identitat sexual i de gènere més enllà de la relació 

tradicional entre un home i una dona).  

4. L’extensió dels textos ha de ser entre 1 i 3 pàgines amb cos de lletra Arial 12 i interlineat 

d’1,5. En la categoria de la poesia, l’extensió màxima serà d’una pàgina, amb cos de lletra 

Arial 12 i interlineat 1,5. 

5. La cura de l’ortografia i l’estil seran tinguts en compte.  

6. Els treballs s’han d’enviar en format pdf a l’adreça electrònica: 

paraulessensegenere@gmail.com, i en el cos del missatge s’ha de posar el nom i cognoms, 

títol, adreça electrònica, telèfon de l’autor i categoria a la qual es presenten.  

7. El termini d’admissió dels originals es tancarà el dissabte 29 de maig de 2021.  

8. El jurat dels premis estarà format per persones vinculades al món educatiu, activista i 

cultural. 

9. El lliurament dels premis es durà a terme durant el dia 28 de juny de 2021, dia de l’Orgull 

LGTBI+.  

10. Els premis estaran relacionats amb el món tecnològic i cultural. 

11. El fet de presentar-se al premi suposa la conformitat dels autors amb aquestes bases. El 

jurat podrà resoldre segons el seu bon criteri qualsevol cas que no hi estigui previst.  

 

 

Olot, 26 d’abril de 2021 


