
BASES PER AL CONCURS DE PROSA I DE POESIA EN CATALÀ
Per a no professionals

SANT JORDI 2007
PARTICIPANTS
La participació en el certamen és oberta a tothom:
• nois i noies de 9 a 11 anys
• joves de 12 a 14 anys i de 15 a 17 anys
• persones adultes de 18 anys en endavant

MODALITATS
S’estableixen dues modalitats de participació:
a) Prosa: narració única d’un màxim de 3 fulls.
b) Poesia: un poema o bé una petita col·lecció de poemes 

d’un màxim de 2 fulls.

Tothom ha de conservar una còpia dels treballs presentats.

TEMA
El tema serà lliure i les obres han de ser inèdites. 
Es valorarà la creativitat i la sensibilitat.

PRESENTACIÓ
Els treballs es presentaran escrits a ordinador, a doble espai i en fulls
DIN-A4. 

S’hauran de presentar dos sobres. Un amb l’obra i l’altre amb les
dades personals (nom, edat, adreça, telèfon i DNI). En ambdós
sobres, per la part de fora, hi haurà de constar el pseudònim, la
modalitat i l’edat de cada autor/a.

No s’acceptaran obres sense les dades que es demanen a fora dels
dos sobres.

ADMISSIÓ D’ORIGINALS
Els originals s’hauran de lliurar al Servei Local de Català, 
c. Can Padroseta, s/n, de Sant Just Desvern, en l’horari següent:

de dilluns a divendres de 10 a 14 h

El termini d’admissió d’obres finalitza el 23 de març a les 14 h.



El termini màxim de lliurament
serà el 23 de març.

Admissió de les obres al Servei Local
de Català (c. Can Padroseta, s/n)

de 10 a 14 h, de dilluns a divendres.

El lliurament de premis
es farà durant els actes

de celebració de Sant Jordi
i en el marc de FiraDesvern.
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PREMIS
Per a cada modalitat hi haurà els premis següents:

NOIS i NOIES DE 9 A 11 ANYS

1r Premi 70 € (valor en llibres)
2n Premi 60 € (valor en llibres)
3r Premi 45 € (valor en llibres)

JOVES DE 12 A 14 ANYS

1r Premi 80 €
2n Premi 70 €
3r Premi 60 €

JOVES DE 15 A 17 ANYS

1r Premi 80 €
2n Premi 70 €
3r Premi 60 €

PERSONES ADULTES

1r Premi 160 €
2n Premi 130 €
3r Premi 100 €

ATENEU
SANT JUST DESVERN
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