
 

 

 

 

 

CONCURS III PREMI DE NARRATIVA BREU – VILANOVA DEL CAMÍ 

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, convoca el Concurs III 

Premi de Narrativa breu de Vilanova del Camí, amb l’objectiu d’estimular l’hàbit i el gust 

per la lectura i l’escriptura.  

Les obres que aspiren al premi han de ser originals i inèdites, que no hagin estat 

seleccionades ni premiades en un altre certamen. 

 

1- CONDICIONS, TERMINI I PRESENTACIÓ DE L’OBRA 

 

 A partir de 18 anys.  

 Acreditar que l’autor/a estigui empadronat a la Conca d’Òdena. 

 Data màxima de presentació de les obres fins al dia 3 de març de 2023.  

 El treball es podrà presentar en format físic o digitalment efectuant l’enviament 

per correu electrònic.  

 La presentació del treball no hi podrà constar el nom de l’autor/a, sinó un 

pseudònim.   

 S’adjuntarà el treball en un sobre tancat, a la part exterior del qual figurarà el 

títol del treball i el pseudònim.  
Dins d'aquest sobre, s'haurà d'afegir un altre sobre on i constaran les dades personals 

de l'autor (nom i cognoms, DNI, data de naixement, adreça postal, telèfon i correu 

electrònic). En el moment de l'entrega s'haurà d'especificar en quina categoria es vol 

concursar. 

Si l'entrega del treball es fes per correu electrònic, el treball s'entregarà en PDF i en un 

PDF a part les dades personals de l'autor. Cal especificar al correu en quina categoria es 

vol concursar. 

 Els treballs s'hauran de presentar per quadruplicat si és en forma física o efectuar 

l'enviament per correu en format PDF, en aquest cas, s'enviarà al participant acusament 

de rebuda. 

 S’admetrà una sola obra per autor/a.  

 Qualsevol consulta relativa a la tramesa podrà fer-se a través del correu 

electrònic cultura@vilanovadelcami.cat o whatsapp al telèfon 659 747889 
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2- EXTENSIÓ I FORMAT DE PRESENTACIÓ 

 

 La temàtica és lliure.  

 Han d’estar redactades en català o castellà, amb una extensió amb un màxim de 

10 pàgines en format DIN-A4, lletra Arial 12, per una sola cara doble espai.  

 

3-     JURAT 

 El jurat estarà format per membres relacionats en l’àmbit literari i personal 

municipal de diversos departaments de l’ajuntament.  

 

4-     PREMIS  

 La dotació econòmica del primer premi serà de 400 € i un segon premi de 200 €.  

 Un premi per la millor obra amb autor local per import 200 € 

 Un premi per l'obra jove millor valorada, categoria de 14 a 25 anys per import 

200 € 

 Qualsevol d’aquests premis podrà ser declarat desert, si així ho considera el 

jurat.  

 El lliurament dels premis tindrà lloc al centre polivalent de Can Papasseit de 

Vilanova del Camí, durant els actes de celebració de la diada de Sant Jordi, al mes 

d’abril de 2023.  

 L'acceptació dels premis comportarà la cessió dels drets de l'obra a l'Ajuntament 

de Vilanova del Camí. Els drets de l'obra guanyadora, per tant, esdevindran 

propietat de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, inclosos tots els drets 

d'explotació de la propietat Intel·lectual d’aquesta, amb caràcter exclusiu, sota 

qualsevol forma de les existents en aquesta data, sense límits de temps ni 

d'àmbit territorial i en especial els drets de publicació i reproducció total o 

parcial. No es retornarà cap dels treballs presentats al Premi.  

 La participació en el Premi Narrativa breu de Vilanova del Camí, comporta 

l'acceptació expressa de les condicions establertes en aquesta normativa per 

part dels seus autors. 

 

 


