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Col·labora :

www.manlleu.cat/cultura/premi-narrativa

1. Aquest concurs està obert a la participació de qualsevol persona, a 
partir de 18 anys.
 
2. El tema és lliure i l’obra ha de ser inèdita, no haver estat premiada 
en cap altre concurs ni publicada, i escrita en llengua catalana.
 
3. Poden concursar només aquelles obres considerades dins del gènere 
de la narrativa (novel·la breu, conte unitari o relat). No s'acceptarà, 
per tant, poesia, assaig, etc. ni cap treball que no s'adeqüi a aquestes 
bases. 
Les persones premiades en altres edicions d’aquest premi, no poden 
tornar a concursar durant els següents tres anys.

4. Cada autor i autora pot concursar-hi amb un únic treball.
 
5. L’obra presentada no pot estar sotmesa a cap altre concurs pendent 
de resolució.
 
6. L’obra ha d’estar escrita a doble espai, cos de lletra 12 i ha de 
tenir una extensió mínima de 5 pàgines i màxima de 10 pàgines        
( sense comptar la portada ). Hi ha de constar el títol de l’obra i el 
pseudònim.

7. LLIURAMENT DE LES OBRES:

L’obra  ha de  ser  lliurada  en  PDF i s’ha d’inscriure a través del 
formulari del web de l’Ajuntament de Manlleu: 
www.manlleu.cat/cultura/premi-narrativa

En el formulari hi ha de constar la següent informació: títol de l’obra, 
el pseudònim amb què es presenta l’obra, nom i cognoms de l’autor o 
l’autora, l’adreça postal, el correu electrònic i un telèfon de contacte. 

S’han d’adjuntar dos arxius PDF: 

   • L’obra: el nom de l’arxiu ha de ser el títol de l’obra
   • Document d’identitat (DNI/NIE): escanejat a dues cares 

8. El termini d'admissió de les obres és el dia 31 de març de 2022.

9. El jurat d'aquest premi està format per persones vinculades al món 
de la literatura. Les seves decisions seran inapel·lables. El jurat pot 
declarar desert el premi.

10. La dotació del premi d'aquest concurs és la següent:

Premi: vuit-cents euros (800 € ) i publicació de l’obra per Témenos 
Edicions

Sobre l’import d’aquest premi, s’aplicaran les retencions establertes 
per la normativa tributària vigent.

S’escolliran, a banda de l’obra guanyadora, tres obres més que seran 
publicades en un llibre recull per Témenos Edicions.

11. L'acte del veredicte i del lliurament del premi està previst que es 
celebri durant el mes de maig de 2022. El guanyador es compromet a 
assistir a l’acte d’entrega del premi.

12. La participació en aquest premi suposa l 'acceptació íntegra 
d'aquestes bases així com dels drets i obligacions que se'n deriven. 
Qualsevol aspecte no previst serà resolt per l'organització.

Manlleu, febrer de 2022
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