
BASES III CONCURS DE GLOSES 

PLANIOL D’ESPORLES 2022 

 
 
OBJECTIU 

 
Amb l’objectiu de posar en valor la cultura literària i tradicional de les 
Illes Balears i de fomentar, donar suport i estimular la tasca dels 
autors, convocam el III Concurs de Gloses Planiol d’Esporles. 
 
 
PARTICIPACIÓ 

 
Les gloses que es presentin a concurs hauran de ser originals i 
inèdites i escrites en català. La presentació d’una obra implica que 
l’autor no en té compromesos els drets d’edició, que no ha estat 

presentada a cap altre concurs pendent d’adjudicació i que no ha 
estat guardonada amb anterioritat. En haver presentat l’obra al 
premi l’autor no la podrà retirar per a fer-hi correccions o ampliar-ne 
el text. 
 
 
CATEGORIES I TEMES: 
 

S’estableixen tres categories: 

 
Quartetes infantil (fins a 14 anys). 
 
Col·leccions de 3 quartetes adults (a partir de 15 anys) 

 
Dècimes adults (a partir de 15 anys) 

 
Les gloses presentades seran de tema lliure. El jurat no tindrà en 
compte les gloses amb contingut sexista, xenòfob o ofensiu cap algun 
tipus de col·lectiu. 
 
 



PRESENTACIÓ DE LES GLOSES. 
 
Les obres s’han d’enviar per correu electrònic a  
 
glosesplaniol@gmail.com  
 
i s'han de signar amb un pseudònim per tal de preservar l’anonimat 
dels concursants. El jurat rebrà posteriorment les gloses des 
d'aquesta adreça de correu per tal d'evitar la identificació de l'autor 
per la seva adreça electrònica.  
 

Cada autor de la categoria INFANTIL podrà presentar un màxim de 
tres quartetes. 
 
Cada autor de la categoria ADULTS podrà presentar tantes dècimes 
i/o col·leccions de 3 quartetes com vulgui.  
 

El termini d’admissió de les obres començarà l’endemà de la 
publicació de les bases i finalitzarà el 12 de gener de 2022 a les 
23:59h. 
 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ 

 
En ambdues categories es valoraran tant els aspectes formals 
(mètrica, estructura, rima) com el contingut. S'exclouran del concurs 
les obres que no s'ajustin al que s'indica a l'apartat “PRESENTACIÓ DE 
LES GLOSES” o que no respectin les indicacions que es donen en el 
document “Guia per glosar” que podeu consultar aquí: 
 

https://malspapers.webnode.es/concurs-de-gloses-planiol/ 
 
En la categoria INFANTIL, les quartetes es valoraran cadascuna per 
separat. 
 
En la categoria ADULTS cada dècima i cada col·lecció de 3 quartetes 
es valorarà per separat, però la valoració de cada col·lecció de 3 
quartetes es farà conjuntament per a la col·lecció, i NO per a cada 
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quarteta separadament.  
 
 
JURAT 

 
El jurat serà nomenat per l’Associació Cultural Mals Papers d’Esporles 
i la seva decisió serà inapel·lable. Es valorarà l’estructura formal de 
les gloses, l’originalitat i el rigor en els temes proposats.  

 

 

PREMIS 

Hi haurà un premi per a cada categoria. Els premis consistiran en un 

lot de productes locals. 


