
 

 

Premi Pescamots.cat 2023 

 

L’Associació d’Estudis Torellonencs (ADET) amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització 
Lingüística per mitjà de l’Oficina de Català de Torelló i l’Ajuntament de Torelló organitza la tercera 
edició del concurs literari Pescamots.cat. 

Amb aquest concurs l’ADET vol contribuir al foment de l’ús de la llengua catalana a través de la redacció 
d’escrits breus, incentivar l’escriptura creativa i reconèixer l’esforç d’un col·lectiu de persones per 
aprendre la llengua catalana. 

Bases 

1. Participants 
Hi poden participar els alumnes de tots els nivells dels cursos del Centre de Normalització 
Lingüística d’Osona i els participants del Voluntariat per la Llengua de la comarca d’Osona, del curs 
2022-2023. 
 

2. Textos 
 Els textos han de ser escrits en llengua catalana. El tema és lliure. 
 Les obres participants han de ser originals i inèdites, en prosa o en vers, i no han d’haver estat 

guardonades o publicades prèviament. 
 Han de tenir un títol i han d’anar signades amb un pseudònim. Al final, cal fer constar el nom 

del curs de català (p. ex. Bàsic 2, Elemental 1) o bé participant del Voluntariat per la Llengua. 
 L’extensió màxima és de dos fulls DIN-A4. 
 Cada participant pot presentar un màxim de dos escrits.  
 Els textos s’hauran de presentar a qualsevol oficina del CNL d’Osona abans del dia 6 de març. 
 El CNL d’Osona farà arribar un màxim de 3 treballs de cada nivell del MECR (A2, B1, B2 i C1 - 

C2) a l’adreça pescallunes.adet@gmail.com.  
 

3. Termini de lliurament 
La data màxima de lliurament serà el 15 de març de 2023.  
 

4. Premi 
Hi haurà un primer premi per a cada nivell. Tots els treballs finalistes rebran un diploma de 
reconeixement. 
Els treballs premiats es publicaran al web de l’ADET i al blog Aula virtual dels cursos de català del 
CNL d’Osona. 
Les persones participants autoritzen l’ADET i les entitats col·laboradores a publicar les obres 
presentades al concurs per qualsevol altre mitjà. 
 

5. Jurat 
El jurat estarà format per membres de l’ADET. 
 

6. L’acte de lliurament de premis es farà el 21 d’abril de 2023, a les 19 h, al teatre Cirvianum, dins 
de la cerimònia de lliurament dels XXV Premis Literaris Vila de Torelló. 
 

7. L’organització resoldrà qualsevol imprevist que pugui sorgir sobre la interpretació d’aquestes 
bases. 
 

8. La presentació d’una obra en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 


