
        CONCURS DE PROSA 
I POESIA EN CATALÀ
 Per a no professionals
 Sant Jordi 2015

MANUEL DE PEDROLO
L’Aranyó (Segarra) 1918 – Barcelona 1990
25è aniversari de la seva mort
 

Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
 
És un dels escriptors més prolífics de la literatura catala-
na del s.XX i un dels més polifacètics: novel·lista, drama-
turg, poeta i traductor.
 
Autor compromès amb la societat i el país, amb una mira-
da crítica sobre allò que va viure. 

Mecanoscrit del segon origen és una de les obres més 
conegudes d’entre la seva extensa bibliografia.

El lliurament de premis es farà durant 
els actes de celebració de Sant Jordi

MÉS INFORMACIÓ 
al tel. 93 480 48 00
a www.santjust.cat 
o al c/e catala@santjust.cat
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VINE I PARTICIPA AL 
DICTAT ORGANITZAT 
PEL SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ
T’HI ESPEREM



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. 

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

PRESENTACIÓ 
Entreu al lloc web  http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlroses/concurs/ i hi 
feu constar les vostres dades personals: nom, cognoms, edat, adreça, 
adreça electrònica, telèfons mòbil i fix. A més hi afegiu el títol de 
l’obra, la categoria  (prosa o poesia) i el pseudònim.
 
També hi haureu d’adjuntar l’obra  en un document  en format  word , a 
doble espai i el cos de lletra, mínim de 12. El document no pot sobrepas-
sar les 4 mégas.

ADMISSIÓ D’ORIGINALS
El termini d’admissió d’obres finalitza el 24 de març de 2015

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	 120	€
3r	Premi	 100	€

BASES PER AL CONCURS DE 
PROSA I POESIA EN CATALÀ
Per a no professionals
Sant Jordi 2015


