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BASES VIIIè CONCURS LITERARI AURORA BERTRANA 

 
1) TEMA 
 

Les composicions presentades en aquesta convocatòria seran de tema lliure. 
 
2) TREBALLS 
 

Els treballs han de ser: 
- De creació pròpia (ficció o no-ficció). 
- Escrits en llengua catalana. 
- En forma narrativa. 
- Extensió màxima 8 cares d’un full A4, escrits a doble espai, lletra tipus Arial o 

Times New Roman, mida 12. 
- Originals i inèdits, i no poden haver estat premiats i/o publicats en un altre mitjà. 
- Només s’accepta un treball per autor. 

 
3) CATEGORIES 

 
A) Infantil: Fins als 11 anys . 
B) Juvenil: De 12 a 17 anys. 
C) Adult: A partir de 18 anys 
 

4) CALENDARI 
 

15 d’abril de 2020 : data límit de presentació de de les narracions. 
 
Setmana de Sant Joan: dins dels actes de la Festa Major de Vilada, acte de lliurament 

dels premis. Es comunicarà la data exacta als participants per correu electrònic. 
  
30 de juny: data límit per recollir els treballs no premiats presentats presencialment o 

per correu postal.  
 

5) LLIURAMENT DE LES OBRES 
 
Les obres es poden lliurar de tres maneres diferents:  

  
1) Físicament a les oficines de l’Ajuntament de Vilada durant el període d’obertura al 

públic (de dilluns a divendres de 9h a 14h) 
 

2) Per correu postal, a l’adreça següent: 
 
Ajuntament de Vilada 
Plaça de la Vila, 1 – 08613 Vilada 

3) Per correu electrònic: 
 

Enviant un correu a vilada@diba.cat . Com a títol del missatge cal fer-hi constar 
“Concurs Literari Aurora Bertrana”. 
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En les modalitats 1) i 2) cal presentar cinc còpies impreses del treball, signat amb 
pseudònim. S’acompanyaran d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol 
de l’obra i el pseudònim de l’autor. A l’interior del sobre cal fer-hi constar:  

- El nom i cognoms de l’autor 
- El pseudònim, 
- El títol del treball, 
- Adreça electrònica i telèfon 
- Fotocòpia del DNI. 
 

En la modalitat 3) cal enviar un arxiu en format pdf del treball, en el qual hi figuri el 
títol del treball i el pseudònim. Al mateix correu cal enviar-hi un altre fitxer en què hi 
consti: 

- El nom i cognoms de l’autor 
- El pseudònim, 
- El títol del treball, 
- Adreça electrònica i telèfon 
- Fotocòpia del DNI. 

 
6) JURAT 
 

El jurat estarà format per persones qualificades i representatives. La decisió del jurat és 
inapel·lable. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el Jurat segons el 
seu lliure criteri. 

 
7) PREMIS 
 

Dos premis per categoria.  
En la categoria adult: 1r premi: 300 euros; 2n premi: 150 euros. 
En la categoria Juvenil, 1r premi un lot de llibres; 2n premi un val de 50€ a gastar 
en llibres i material de papereria. 
En la categoria infantil, 1r premi, un any de subscripció a la revista Cavall fort, 2n 
premi un val de 25€ a gastar en llibres i material de papereria. 
 

 
8) ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 

La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra de les presents bases i dels 
drets i obligacions que se’n deriven. 
 
Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Vilada, que en podrà fer 
l’ús i la difusió que cregui oportuns. 

 
Vilada, febrer de 2020 


