
1r CONCURS DE LITERATURA HUMANISTA 

APALHU, Associació per a l’Humanisme, convoca el primer concurs de 

literatura humanista.  L’Humanisme és una visió racional, crítica, científica 

i ètica de la vida, sense creences en res sobrenatural. 

- El concurs està adreçat a joves fins als 25 anys. 

-El tema podrà ser qualsevol qüestió relacionada amb la visió que tenim de 

la vida des d’una perspectiva humanista, com ara què som, d’on venim, quin 

sentit donem a la vida, com afrontem la mort, el lloc del ser humà en el món 

i l’univers, els problemes que afronta la humanitat, etc. 

- El gènere literari en prosa a seguir és el de l’assaig en les seues diverses 

manifestacions, l’article d’opinió, la narració, el diàleg... 

- Els textos s’escriuran en VALENCIÀ o en CASTELLÀ, amb una extensió entre 

2 i 5 pàgines d’ordinador. 

- Els/les participants enviaran un missatge al correu electrònic d’APALHU 

(apalhu.org@gmail.com) amb el concepte Concurs de Literatura 

Humanista. Al text de la comunicació constaran totes les dades respectives 

(nom, DNI, data de naixement, adreça, telèfon...) i en arxiu adjunt l’escrit 

que concorre als premis amb un títol o lema. 

- El termini de presentació dels treballs acaba el dia 10 de gener de 2020, i 

el lliurament dels premis tindrà lloc al Centre Cultural de Caixa Ontinyent el 

divendres 31 de gener a les 20:30 h. 

- Hi haurà un 1r PREMI AMB UNA DOTACIÓ DE 300 €, i un segon i un tercer 

premi amb menció i diploma de l’Associació per a l’Humanisme. APALHU es 

compromet a publicar i difondre els textos guanyadors a través de les seues 

plataformes digitals i entitats associades, a més de fer-ne divulgació als 

mitjans de comunicació. 

- El jurat del premi està format per membres d’APALHU i persones 

implicades en el món de la docència, la filosofia, la ciència i l’escriptura, com 

ara Gloria Mateos, Encarna Martínez, Miquel Vanyó i Joan Olivares (autor 

de diverses novel·les guardonades i constructor de rellotges de sol).  

 

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR-HI! 

mailto:apalhu.org@gmail.com

