
BIBLIOTECA MODEST SALSE I CAMARASA

Camí dels Ollers s/n (La Domus-Can Llensa)
17450 Hostalric

972 87 40 40 / 630 18 56 86
biblioteca@hostalric.cat

www.bibgirona.cat/hostalric

De dilluns a divendres,
de 16.30 a 19.30 h

I els matins de dimecres,
de les 10 a les 13 h

XV PREMI LITERARI
NARRATIVA CURTA

MODEST SALSE

XIV PREMI LITERARI
POESIA 

MODEST SALSE

HOSTALRIC 2023
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Podran prendre part en aquest concurs les obres inèdites 
en català que no hagin estat premiades amb  anterioritat.

Només s’admetrà una obra per persona.

S’estableixen les següents categories per cadascun 
dels premis:

A1. Infantil. Cicle mitjà: 3r i 4t de primària.
A2. Infantil. Cicle superior: 5è i 6è de primària.
B1. Joves. 1r i 2n d’ESO.
B3. Joves. 1r i 2n de batxillerat o cicles formatius.
C. Adults. Majors de 18 anys. 

Els treballs s’hauran de fer arribar a la Biblioteca Modest 
Salse presencialment o per correu electrònic a l’adreça 
bibliohostalric@gmail.com

El termini per presentar les obres serà el 24 de març de 2023.

La presentació dels treballs serà en Din A4, escrits a 
ordinador per una cara a doble espai i amb lletra Times 
New Roman de cos 12. Excepte la categoria infantil 
narrativa, que serà un conte il·lustrat manual o a ordinador.

Extensió dels treballs:
Narrativa:
Categoria A: màxim 3 pàgines
Categoria B i C: màxim 6 pàgines

Poesia:
Categoria A, B, C: màxim 3 pàgines, amb rima o sense.

En els originals no hi podrà constar el nom de l'autor/a, hi 
haurà de constar un pseudònim, la categoria i modalitat en 
què participa. A l’interior hi constaran les dades personals de 
l’autor/a: nom, cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica 
i data de naixement. A més, a les categories infantil i juvenil 
s’haurà d’indicar el curs escolar.

En cas d’enviar l’obra per correu electrònic caldrà 
escriure a l’assumpte “Premis literaris. Títol del treball. 
Categoria” i les dades personals de l'autor/a: (nom, 
cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica i data de 
naixement) en el cos del missatge.

Qualsevol obra que no compleixi amb total exactitud 
les bases serà automàticament desqualificada.

Hi haurà un premi per categoria de narrativa i un altre 
per poesia:

Narrativa:
Categoria A: val de 35€. 
Categoria B: val de 60€. 
Categoria C: 160€ + val de 50€ en llibres.

Poesia: 
Categoria A: val de 35€. 
Categoria B: val de 60€. 
Categoria C: 160€ + val de 50€ en llibres.

El jurat estarà format per persones relacionades 
amb el món de les lletres i l’educació.

El jurat es reserva el dret de deixar desert el premi 
d’alguna de les categories si ho considera oportú.

L’acte de lliurament dels premis serà el 23 d’abril del 2023.

La comissió organitzadora es reserva el dret de publica-
ció de les obres guanyadores, així com el fet de donar-les 
a conèixer a través del web de la biblioteca.

Durant l’acte de lliurament dels premis s’enregistraran 
fotografies dels guanyadors que seran difoses pels canals 
habituals de l’Ajuntament d’Hostalric i la Biblioteca.

Qualsevol esdeveniment no previst en aquestes bases 
serà resolt per la comissió organitzadora o el jurat 
qualificador segons quina sigui la seva competència.

La presentació dels originals pressuposa l’acceptació 
íntegra d’aquestes bases.


