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BASES PARA O II CONCURSO DE EPITAFIOS “UNHA PALABRA, UNHA 
EMOCIÓN” 
!
1.  Participantes. 
Poderá participar no concurso calquera persoa maior de idade que o desexe. 
2.  Prazo de entrega. 
Desde o 13 ata o 28 de outubro. 
3.  Temática. 
Trátase de facer unha lembranza ou unha honra sobre unha persoa falecida, sobre 
a propia vida,  sobre a filosofía da morte, o ciclo da vida ou a existencia en si. 
Tamén se admitirán as reflexións en clave de humor, inxenio ou de ironía, sendo 
rexeitadas aquelas que conteñan frases ou palabras soeces ou cun contido 
claramente ofensivo ou non axeitado para o caso. 
 4.  Obras. 
⎯ Cada participante poderá presentar un máximo de tres epitafios inéditos e 

orixinais para este evento, non podendo estar publicados en calquera medio 
con anterioridade á data de convocatoria. 

⎯ Cada epitafio  achegarase en soporte papel ou dixital. Procurarase que a 
extensión non sobrepase as 50 palabras e deberá ir en idioma galego. !

5.  Presentación. 
⎯ Os traballos presentaranse no Negociado de cemiterio,  ata as 14 horas do día 

28 de outubro. 

⎯ Irán nun único sobre dirixido ao Negociado de cemiterio coa seguinte indicación: 
II Concurso de Epitafios do Cemiterio de San Froilán “Unha palabra, unha 
emoción” e un seudónimo co que se inscribirá nun rexistro especial para o  
concurso. 

⎯ O sobre conterá outros dous sobres pechados: O sobre A coas obras que se 
presentan a concurso, en formato papel e o sobre B que conterá os datos da 
persoa concursante: nome e apelidos, número de documento de indentidade, 
enderezo, teléfono de contacto. 



⎯ Tamén poderá presentarse por correo electrónico mediante envio ao mail: 
010@concellodelugo.org coa lenda II Concurso de Epitafios: “Unha palabra, 
unha emoción”. 

⎯ Neste caso remitiranse dous documentos en formato PDF, un coa obra a 
concurso e outro cos datos persoa concursante: nome e apelidos, número de 
documento de indentidade, enderezo e teléfono de contacto 

6.  Xurado. 
O Xurado estará composto por un Arqueólogo Municipal, a Bibliotecaria Municipal e 
polo Encargado do Cemiterio. 
O xurado  resolverá calquera incidencia que puidese xurdir durante o concurso e 
terá plena potestade para interpretar estas bases. 
Poderá  declarar deserto o premio se considera que as obras presentadas non 
reúnen as calidades artísticas mínimas. 
O seu fallo é inapelable e definitivo e será publicado no Taboleiro de Edictos do 
concello,  na súa páxina web: http://www.lugo.gal/ws/cemiterio/, e nas redes sociais. 
7.  Premios. 
Establécense os seguintes  premios: 
Primeiro premio, dotado de 150 euros. 
Segundo premio, dotado de 75 euros. 
A entrega de premios farase no transcurso do “Concerto da Lembranza 2015” que 
terá lugar na capela do cemiterio municipal de San Froilán na data que 
publicamente se indique. 
8.  Dereitos de autor 
As obras presentadas pasarán a ser propiedade do Concello de Lugo. 
Os autores e autoras das obras enviadas autorizan ao Concello para a súa 
reprodución, así  como para a súa difusión, publicación e utilización para fins 
públicos, sempre con mención da súa autoría e respeitando os dereitos de autor. 
9. Aceptación das bases. 
A participación no concurso supón a aceptación de todas e cada unha das 
presentes bases e a manifestación de que a obra presentada é inédita e orixinal 
para este evento e que a persoa concursante é a súa única autora e  titular de 
todos os dereitos de autor. 
10. Exposición dos Epitafios. 
Co fin de contribuir á promoción do cemiterio de San Froilán, os epitafios 
presentados serán expostas, nun soporte axeitado, no recinto do cemiterio, nas 
datas e horas que publicamente  se indiquen, así como na páxina web do Concello  
http://www.lugo.gal/ws/cemiterio/. !
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