
El Premi Amanda Llebot

Convocatoria

Aquest Premi Amanda Llebot sobre temática en relació amb la Franja ha estat instituit
en record d'Amanda Llebot i Colom (1897-1988), promotora de la Fundació «Jordi Cases
i Llebot» i mare de Jordi Cases i Llebot. De família originaria de les comarques frontere
res entre Catalunya i Aragó, fou model de persona amb iniciatives enrobustidores de la
societat en que nasqué i visqué. El Premi, enguany en la primera edició, ha estat convocat
pel ConseUo d'a Fabla Aragonesa, I'Associació de Consells Locals de la Franja i el Centre
de Normalisacion Lingüística dera Val d'Aran amb el patrocini de la Fundació «Jordi Ca
ses i Llebot», Les Bases del Premi són les següents:

• Treballs literaris o estudis científics de temática relacionada amb la Franja.

• Mínim de 150 DIN-A4, a maquina i doble espai, lliurant original i quatre copies.

• Dotació: 300.000 Ptes., que es consideren com un acompte dels drets d'autor si l'obra
és publicada.

• Termini de presentació: per tot el dia 30 d'abril del 1992.

• Lloc de presentació: la secretaria d'una de les entitats convocants.

• Atorgament, en acte públic, a Casserres del CasteU (Estopanya), província d'Osca,
el dia 6 de setembre del 1992.

• L'obra haura d'ésser inédita, escrita en aragonés, catala o occita i podrá ésser publica
da por la Fundació o amb col-laboració d'altres institucions, en el termini de dos anys,
passat el qua! s'autoritza l'autor a la seva publicació, fent constar a la portada, l'obtenció
del Premi i cedir-ne 20 exemplars a la Fundació.

• Les obres no premiades podran ésser recoUides, en el termini de mig any, alUoc on
s'havien entregat.

• L'autor o autors faran constar, de forma visible i clara, nom i cognoms, adreca i tele
fono Els que vulguin presentar-se amb pseudonim, han d'acompanyar els originals amb
una plica que contingui llur identitat.
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• La presentació dels originals aspirants al Premi implica l'acceptació íntegra d'aquestes
bases i dels drets i obligacions que se'n deriven.

Consello d'a Fabla Aragonesa
Pza. del Conde de Guara, 3 22001 Uesca

Associació de Consells Locals de la Franja
Hospital, 10 22550 Tamarit de Llitera

Centre de Normalisacion Lingüística
Coto Saforcada, s/n 25530 Vielha

25212 Hostafrancs (Plans de Sió), 1991
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