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Bases de participació

1.- Objecte

L’objecte d’aquest concurs és promoure la creació 
literària en llengua catalana i també celebrar la 
festivitat de Sant Jordi.

2.- Categories

> 2.1 INFANTIL

Infantil A: Cicle inicial 
Conte il·lustrat 
(predomini d’il·lustració sobre text)

Infantil B: Cicle mitjà 
Opció 1: Conte il·lustrat 
(predomini d’il·lustració sobre text)
Opció 2: Poesia il·lustrada 
(predomini d’il·lustració sobre text)

Infantil C: Cicle superior 
(cal presentar l’original i quatre còpies)
Opció 1: Narració
Opció 2: Poesia

> Es podrà utilitzar qualsevol tècnica per a les 
il·lustracions (llapis de colors, aquarel·la…)
>  El text podrà estar escrit a mà o amb ordinador.
>  Mida Din A-4.
>  Tema lliure.
>  Tots els treballs s’hauran de presentar en llengua 
catalana.
>  Les obres presentades hauran de ser inèdites i 
individuals.

> 2.2 JUVENIL

Juvenil A: 1r Cicle d’E.S.O.
Juvenil B: 2n Cicle d’E.S.O.
Juvenil C: nascuts els anys 2003 i 2004

> En la categoria juvenil el treball presentat a 
concurs haurà de ser una narració.
>  Tema lliure.
>  Extensió màxima: 15 fulls Din A-4.
>  Escrit amb ordinador, a doble espai i per una sola 
cara.
>  S’hauran de presentar l’original i quatre còpies.
>  Tots els treballs s’hauran de presentar en llengua 
catalana.
>  Les obres presentades hauran de ser inèdites i 
individuals.



> 2.3 ADULT

Categoria única: a partir de 18 anys

> En la categoria adult el treball presentat a concurs 
haurà de ser una narració. 
> Tema lliure.
> Extensió màxima: 15 fulls DIN A-4.
> Escrit a màquina o ordinador, a doble espai i per 
una sola cara. Cos del text: 12.
> S’hauran de presentar l’original i quatre còpies.
> Tots els treballs s’hauran de presentar en llengua 
catalana.
> Les obres presentades hauran de ser originals i 
inèdites. No hi podran participar treballs guardonats 
en altres certàmens. 
> No podran participar autors que hagin estat 
premiats en les darreres deu edicions del Concurs 
Literari Sant Jordi.

3.- Termini

Els treballs es podran presentar a la Biblioteca Julià 
Cutiller (c. Lleó, I, núm. 2 de Llagostera - 17240) 
fins al divendres 5 de març de 2021. 

No s’acceptaran les obres que es presentin fora de 
termini.

4.- Presentació

> Totes les obres presentades, portaran a la portada 
el TÍTOL i la CATEGORIA a la qual es presenten.

> A part, s’hi adjuntarà un sobre tancat on s’indicarà 
a l’exterior:

Concurs literari Sant Jordi 2021
Títol de l’obra i categoria

> A dins d’aquest sobre s’hi inclourà una targeta amb 
NOM, COGNOMS, EDAT, ADREÇA i TELÈFONS.

5.- Jurat

Hi haurà un jurat integrat per cinc membres per a 
cada categoria.
El jurat es reserva el dret de deixar desert el premi 
d’alguna de les categories si ho considera oportú.

6.- Premis

S’estableix un únic premi cedit per l’Ajuntament 
per a cada categoria i especialitat.

Categoria 2.1: Un lot de llibres
Categoria 2.2:  Val per valor de 150.-€ 
                        (Per a la compra de llibres o còmics)
Categoria 2.3: 600.-€ sotmesos a retenció d’IRPF 

7.- Veredicte i repartiment de premis

El veredicte de totes les categories es farà públic 
dins els actes programats de la Diada de Sant Jordi.

8.- Aclariments

> L’organització del concurs es reserva el dret de 
domini sobre les obres premiades.
> La resta d’obres podran ser retirades de la 
Biblioteca Julià Cutiller a partir del lliurament de 
premis i fins a un màxim de dos mesos. La Biblioteca 
no remetrà les obres als concursants i no es fa 
responsable del destí d’aquelles que no hagin estat 
retirades dins el termini esmentat.  
> Totes les obres guanyadores seran publicades 
als webs de l’Ajuntament de Llagostera i de la 
Biblioteca Julià Cutiller.
> No s’acceptaran els treballs que no compleixin els 
requisits recollits a les bases del concurs.

Organitza:

Amb la col·laboració dels 
centres educatius de Llagostera


