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1a

Les obres presentades hauran d’ésser inèdites i
escrites en català i la temàtica haurà de fer
referència a les terres de Lleida. Els treballs
hauran de tenir una extensió entre 4 i 10 fulls
de mida DIN-A4, escrits en tipus de lletra
“Times New Roman” núm. 12”, programa
Word a doble espai i per una sola cara. Caldrà
presentar-ho en 5 còpies, acompanyades de
suport informàtic (disc-3’5, CD, DVD). Cada
participant només podrà presentar un sol
treball. Els treballs no aniran signats i s’hi
inclourà un sobre tancat on hi figurarà el títol
de l’obra i a dins les dades de l’autor, l’adreça
completa, telèfons i correu electrònic, si escau,
per tal de permetre’n la identificació.

2a

Els originals hauran d’ésser tramesos fins al
divendres, 20 d’abril de 2018 al Centre
Comarcal Lleidatà, Gran Via de les Corts
Catalanes 592, pral. 08007 Barcelona, amb la
indicació “Premi de Narrativa Breu, 2018”.

3a

A l’autor premiat se li lliurarà un títol
acreditatiu del guardó i obra literària. L’obra
guanyadora serà publicada juntament amb les
obres finalistes en el primer butlletí de la
nostra Entitat publicat amb posterioritat a la
data de l’atorgament del premi.

A l’autor premiat se li lliurarà un títol
acreditatiu del guardó i obra literària. L’obra
guanyadora serà publicada juntament amb les
obres finalistes en el primer butlletí de la
nostra Entitat publicat amb posterioritat a la
data de l’atorgament del premi.
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El veredicte del Jurat, que serà inapel·lable,
serà proclamat juntament amb el lliurament de
premis, durant la celebració de la Festa
Major del Centre Comarcal Lleidatà, que
tindrà lloc el dissabte dia 13 de maig de 2018.
Si el Jurat constata que cap de les obres
presentades no té prou qualitat podrà declarar
el premi no adjudicat.

El veredicte del Jurat, que serà inapel·lable,
serà proclamat juntament amb el lliurament de
premis, durant la celebració de la Festa
Major del Centre Comarcal Lleidatà, que
tindrà lloc el diumenge dia 13 de maig de
2018. Si el Jurat constata que cap de les obres
presentades no té prou qualitat podrà declarar
el premi no adjudicat.
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El Centre Comarcal Lleidatà no s’obliga pas a
retornar els exemplars no premiats. Aquests
podran ser recollits a les oficines del Centre
Comarcal durant els dos mesos següents a
l’adjudicació. Passat aquest període els
exemplars seran destruïts.

El Centre Comarcal Lleidatà no s’obliga pas a
retornar els exemplars no premiats. Aquests
podran ser recollits a les oficines del Centre
Comarcal durant els dos mesos següents a
l’adjudicació. Passat aquest període els
exemplars seran destruïts.
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El fet de participar al premi implica
l’acceptació d’aquestes Bases. Les circumstàncies no previstes les resoldrà el Jurat
d’acord amb l’entitat convocant.

Els treballs hauran de ser inèdits i no
guardonats en cap altre certamen; la temàtica
haurà de fer referència a les terres de Lleida.
Han de ser escrits en llengua catalana i cada
treball ha de tenir un màxim de 100 versos
en fulls de mida DIN-A4, en tipus de lletra
“Times New Roman núm. 12”, programa
Word i a una sola cara. Seran lliurats en 5
exemplars i acompanyats de suport informàtic
(disc-3’5, CD, DVD). No han d’anar signats ni
indicar el nom de l’autor. Han de dur un lema
a la portada, que farà de títol, amb
independència del nom de cada treball. Cal
adjuntar-hi un sobre tancat amb el mateix
lema. Dins d’aquest sobre hi ha d’haver nom i
cognoms, l’adreça completa de l’autor,
telèfons i correu electrònic, si escau, per tal de
permetre’n la identificació.
Els originals hauran d’ésser tramesos fins al
divendres, 20 d’abril de 2018 al Centre
Comarcal Lleidatà, Gran Via de les Corts
Catalanes 592, pral. 08007 Barcelona, amb la
indicació "Premi de Poesia, 2018".

El fet de participar al premi implica
l’acceptació d’aquestes Bases. Les circumstàncies no previstes les resoldrà el Jurat
d’acord amb l’entitat convocant.
Barcelona, 13 de març de 2018.
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