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221 municipis

Associació de Veïns 
de Sant Narcís
Vocalia de promoció 
de la lectura

Club de lectura de Sant Narcís



b a s e s
Modalitat

Narrativa: recull de relats breus

Convoca
Punt de lectura Sant Narcís 
(Associació de Veïns de Sant Narcís – Vocalia de pro-

moció de la lectura)

Participants
Podran optar als XI Premis Literaris Sant Narcís les 

obres de creació literària, originals i inèdites, en llengua 
catalana i que no hagin estat premiades a cap altre con-
curs.

No hi podran prendre part els guanyadors de les dues 
últimes edicions del premi. 

Només s’admetrà una obra per autor.

Premis
S’estableixen un primer i un segon premi, per a una 

única categoria, sense limitació d’edat.
La dotació econòmica dels premis serà de 900 € per 

al primer premi i 400 € per el finalista.

Treballs
Hauran de respectar les següents condicions:
1. Cada relat del recull no podrà excedir de tres pàgi-

nes.
2. L’extensió total dels treballs s’estableix en un mí-

nim de 10 relats i 20 pàgines, i fins a un màxim de 40 
pàgines, mida DIN-A4.

3. El tipus de lletra haurà de ser Arial o Times New 
Roman, mida 12.

4. Es presentaran per quadruplicat, escrits a doble es-
pai i per una sola cara i enquadernats amb espiral.

5. Caldrà adjuntar suport informàtic.
6. A la portada dels treballs haurà de constar-hi obliga-

tòriament el títol de l’obra.
7. S’acompanyarà un sobre tancat amb les dades de 

l’autor (nom i cognoms o pseudònim, si s’escau, edat i 
adreça completa), així com un telèfon de contacte i cor-
reu electrònic (si se’n disposa). 

8. Els treballs i el sobre esmentat, s’entregaran o s’en-
viaran en un sobre tancat en el qual s’indicarà Centre Cí-
vic Sant Narcís “XI PREmIS LITERARIS SANT NARCÍS”.

9. El Club de lectura Sant Narcís, convocant del pre-
mi, podrà conservar una còpia dels treballs guanyadors i 
publicar-los, totalment o parcial, en alguna de les seves 
publicacions en paper o digitals i/o en d’altres de possi-
bles col·laboradors.

10. Els treballs guardonats es publicaran al blog 
del Club de lectura Sant Narcís   (http://clubdelec-
turasantnarcis1.blogspot.com), al periòdic digital  
eldimoni.com i en el volum IV de Premis Literaris Sant Nar-
cís – Recull de relats guanyadors, que s’editarà el 2018.

11. Un cop adjudicats els premis, els treballs no guar-
donats es podran recollir al Centre Cívic de Sant Narcís 
durant els 30 dies posteriors a l’acte de concessió dels 
premis. Si no han estat retirats en el termini assenyalat, 
serà entés que els autors/es renuncien als respectius ori-
ginals i al suport informàtic que els acompanyen.

(L’entitat convocant es reserva el dret a conservar 
l’adreça electrònica dels participants, amb la finalitat de 
fer-los coneixedors de novetats respecte dels Premis li-
teraris Sant Narcís i d’activitats que dita entitat organitza).

12. El/s premi/s podran ser declarats deserts, si així 
ho estima el jurat. 

13. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
14. La presentació de treballs suposa l’acceptació de 

les bases en la seva totalitat.

Terminis
El termini de presentació dels treballs es fixa en les 

20:00 h. del dia 7 de maig de 2016. Els que s’enviïn per 
correu (haurà de ser certificat), i arribin fora de termini de 
la data assenyalada, s’acceptaran si la data d’enviament 
és la fixada en aquest apartat. 

Es lliuraran o s’enviaran a, en els termes expressats 
en el punt 8è de Treballs, a: 

Centre Cívic Sant Narcís
Plaça de l’Assumpció, 27 - 17005 Girona
Telèfon: 972 237 063

Lliurament dels premis
Els premis seran lliurats en el transcurs de l’acte que 

se celebrarà el diumenge 5 de juny de 2016 (diumenge 
de la Festa major), a les 11 del matí, al Teatre del Centre 
Cívic de Sant Narcís. Al lliurament dels premis seguirà un 
acte al teatre del Centre Cívic, que anunciarem oportu-
nament.

Jurat
El jurat estarà integrat per:
– Josep Campmajó Caparrós, escriptor i empresari.
– Jordi Gispert Saget, llibreter, gerent de la Llibreria 22.
– Josep Pastells mascort, periodista i escriptor.
– Lluís Gil Aban, coordinador del Punt de Lectura Sant 

Narcís, en qualitat de secretari sense vot.

Altres informacions
Les presents bases es podran recollir a:
- Centre Cívic Sant Narcís (recepció), de 9 a 13 h. I 

de 15 a 20 h.  
- Punt de lectura Sant Narcís, de dimarts a diven-

dres, de 17.30 a 20 h.
Es podran demanar també a: lluisgil1ster@gmail.com i 

es podran consultar o baixar de “eldimoni.com” i “www.
gencat.cat” (cultura i premis literaris).

Qualsevol dubte sobre les bases serà aclarit en el seu 
moment pel jurat i l’entitat convocant. 

Per a qualsevol altra informació contactar amb Lluís 
Gil, coordinador del Punt de lectura i vocal de Promoció 
de la lectura de l’A.V. de Sant Narcís (Girona), mitjançant 
lluisgil1ster@gmail.com o els telèfons 972.230.790 o 
649.438.873.


