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MODALITATS I CATEGORIES 

MODALITAT 1: RODOLINS I CAL·LIGRAMES 

Categoria A: nois i noies de cicle inicial 

MODALITAT 2: POESIA 
Categoria B: nois i noies de cicle mitjà 
Categoria C: nois i noies de cicle superior 
Categoria D: nois i noies de 1r i 2n d’ESO 
Categoria E: nois i noies de 3r i 4t d’ESO 

Categoria F: adults (a partir de 16 anys) 

MODALITAT 3: PROSA 
Categoria B: nois i noies de cicle mitjà 
Categoria C: nois i noies de cicle superior 
Categoria D: nois i noies de 1r i 2n d’ESO 
Categoria E: nois i noies de 3r i 4t d’ESO 
Categoria F: adults (a partir de 16 anys) 
 

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ 
 
Els treballs s’hauran de lliurar a la Biblioteca 
Municipal o a la Sala de Lectura de Can Ganduxer, 

de l’1  de febrer a l’1 de març de 2019. 

JURAT 
 
· El jurat estarà format per persones lligades a  la 
vida cultural, educativa i associativa del municipi. 
 
· El jurat es reserva el dret de declarar algun premi 
desert  així com d’atorgar  alguna menció especial. 
 
· Els treballs que obtinguin el primer premi de cada 
categoria i el premi especial es publicaran al butlletí 
extraordinari de St. Jordi “Espais de creació 
literària” que publica la Biblioteca Municipal. 
 

PREMIS 
 
· Hi haurà 3 premis per modalitat i categoria. 
 
· Els premis consistiran en vals, a bescanviar per 
llibres, de 70 € per als primers premis i de 40 € per 
als segons, tercers i mencions especials. 
 
· Tots els guanyadors seran obsequiats amb 2 
entrades per assistir a un espectacle a escollir entre 
els organitzats pel Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut durant la temporada 

Tardor 2019. 

                        PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
 
· Només es pot presentar un treball per participant 
i modalitat. 
 
· Els treballs presentats han de ser inèdits i no 
poden haver estat premiats en altres concursos 
literaris. Poden estar escrits indistintament en 
català o en castellà. 
 
· Els treballs s’han de presentar sota pseudònim. 
 
· Se’n lliuraran 4 còpies + l’original. En tots ells 
s’haurà de fer constar el pseudònim, la modalitat i 
la categoria. 
 
· Aquestes còpies es posaran dins d’un sobre gran, 
a l’interior del qual s’ha d’adjuntar un segon sobre 
amb la butlleta de participació. Els sobres  s’han de 
retolar amb el pseudònim, la modalitat i la 
categoria. 
 
· Els treballs presentats no podran excedir de 3 
pàgines DIN-A4, a una sola cara.  
 
· Els treballs no premiats es podran recollir a la 
Biblioteca Municipal durant els 30 dies hàbils 
posteriors al lliurament de premis. Un cop 
transcorregut aquest termini els exemplars no 
recollits es destruiran. 
 
· Els autors dels treballs guanyadors cedeixen el 
dret de publicació i divulgació de les seves obres al 
Servei de Biblioteca Municipal. 

 

LA PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS COMPORTA 

L’ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES 


