
 

 

En aquest document podràs consultar les bases de la categoria de 
narrativa i de poesia.  

Compte! Tenen característiques diferents. Totes les obres han de 
complir aquestes bases per ser acceptades al concurs. 

 

 

 53 PREMIS LITERARIS CASSÀ DE LA SELVA  

BASES CORRELLETRES 2019 

PREMI DE NARRATIVA 

Ajuntament de Cassà de la Selva 

 

Participants 

Poden participar-hi totes les persones físiques menors de 40 anys que ho desitgin sempre que 
les obres s’ajustin a les premisses donades a les bases. Els interessats han d’inscriure’s a 
www.cassa.cat/premisliteraris abans del 20 de març. 

 

Tema 

El relat serà de contingut tipològic lliure.  

S’haurà d’incorporar a la redacció un element o motiu escollit per l’organització i exposat per 
correu electrònic a tots els inscrits. Aquest objecte haurà d’estar inclòs a la trama o, si es vol, en 
pot ser el fil conductor.  

 

 

 

 

http://www.cassa.cat/premisliteraris


Tramesa i termini d’admissió 

El termini d’admissió s’obrirà el 22 de març acceptant així només aquells redactats enviats en el 
transcurs de les 48 hores posteriors a l’assignació de la premissa. Si algun redactat no arriba 
abans del 24 de març  a les 00:00h no serà acceptat per la participació del  concurs.  

Les obres hauran de portar títol i es podran fer arribar via correu electrònic a  
premisliteraris@cassa.cat   

 

Presentació 

Els relats s’han de presentar en català independentment de quina sigui la nacionalitat i la 
residència de l’autor. Han de ser originals, personals, inèdits i no premiats ni presentats en 
altres concursos anteriors o vigents.  

L’obra es presentarà telemàticament i en format “PDF”. La seva extensió serà com a màxim de 
5.000 caràcters (amb espais) en Arial, tamany 11 i interlineat 1’5cm. 

No s’acceptaran els redactats que no compleixin tots els requisits. 

Dotació 

Suport econòmic de 300€ al guanyador amb publicació al diari digital de cultura Núvol  i 
diploma de reconeixement als possibles accèssits. 

Jurat 

Ni el jurat ni l’organització mantindrà correspondència ni contacte amb els concursants ni 
facilitarà cap informació relativa amb la premissa que es donarà el dia 22 de març  del 2019 així 
com tampoc es mantindrà el contacte del seguiment del premi fins que es faci pública la decisió 
i veredicte final del jurat.  

El jurat estarà constituït per experts en camps de literatura com docents i escriptors locals. La 
composició d’aquest no es farà pública fins al mateix dia de la concessió del premi. 

El premi, que es podrà declarar desert, s’atorgarà a aquella obra que per unanimitat o, en el 
seu defecte, per majoria de vots del jurat, se’n consideri mereixedora.  

El jurat valorarà la reflexió, l’originalitat, les habilitats lingüístiques i la qualitat literària en 
funció de la premissa, element o motiu donat per l’execució de la redacció. Les qüestions no 
previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu criteri.  

L’organització del concurs es reserva el dret de domini sobre l’obra. L’Ajuntament pot 
promoure, la publicació de les obres premiades mitjançant plataformes periodístiques i virtuals.  

mailto:premisliteraris@cassa.cat


 

Veredicte i lliurament de guardons 

El presentació del veredicte i entrega de premis tindrà lloc el 27 d’abril a la Sala Centre 
Recreatiu en el decurs de la Festa dels Premis Literaris de Cassà de la Selva, 2019 : Manuel 
Tolosà, Joan Codolà i Correlletres 2019 (Premi Poesia Xavier Carbó i Premi de narrativa) 

 

Altres 

El concurs és patrocinat per l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

L’organització es reserva el dret de domini sobre l’obra. L’Ajuntament pot promoure, la 
publicació de les obres premiades mitjançant plataformes periodístiques i virtuals per la difusió 
de l’esdeveniment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 PREMIS LITERARIS CASSÀ DE LA SELVA  

BASES CORRELLETRES 2019 

PREMI DE POESIA XAVIER CARBÓ MAYMÍ 

 

Ajuntament de Cassà de la Selva 

 

Participants 

Poden participar-hi totes les persones físiques que ho desitgin sempre que les obres s’ajustin a 
les premisses donades a les bases. Els interessats han d’inscriure’s a 
www.cassa.cat/premisliteraris abans del 20 de març. 

 

Tema 

La composició serà de contingut tipològic lliure.  

S’haurà d’incorporar al poema un element o motiu escollit per l’organització i exposat per 
correu electrònic a tots els inscrits. Aquest objecte haurà d’estar inclòs a l’obra poètica o, si es 
vol, en pot ser el fil conductor. 

 

Tramesa i termini d’admissió 

El termini d’admissió s’obrirà el 22 de març acceptant així només aquelles composicions 
enviades en el transcurs de les 48 hores posteriors a l’assignació de la premissa. Si algun poema  
no arriba abans del 24 de març a les 00:00h no serà acceptat per la participació del  concurs.  

Les obres hauran de portar títol i es podran fer arribar via correu electrònic a  
premisliteraris@cassa.cat   

 

Presentació 

Els poemes han de presentar en català independentment de quina sigui la nacionalitat i la 
residència de l’autor. Han de ser originals, personals, inèdits i no premiats ni presentats en 
altres concursos anteriors o vigents.  

L’obra es presentarà telemàticament i en format “PDF”. La seva extensió serà com a màxim de 
70 versos en Arial, tamany 11 i interlineat 1.5. 

http://www.cassa.cat/premisliteraris
mailto:premisliteraris@cassa.cat


No s’acceptaran les composicions que no compleixin tots els requisits. 

 

Dotació 

Suport econòmic de 300€ al guanyador amb publicació al diari digital de cultura Núvol i diploma 
de reconeixement als possibles accèssits.  

 

Jurat 

Ni el jurat ni l’organització mantindrà correspondència ni contacte amb els concursants ni 
facilitarà cap informació relativa amb la premissa que es donarà el 22 de març  del 2019 així 
com tampoc es mantindrà el contacte del seguiment del premi fins que es faci pública la decisió 
i veredicte final del jurat.  

El jurat estarà constituït per experts en camps de literatura com docents i escriptors locals La 
composició d’aquest no es farà pública fins al mateix dia de la concessió del Premi.  

El premi, que es podrà declarar desert, s’atorgarà a aquella obra que per unanimitat o, en el 
seu defecte, per majoria de vots del jurat, se’n consideri mereixedora.  

El jurat valorarà la reflexió, l’originalitat, les habilitats lingüístiques i la qualitat literària en 
funció de la premissa, element o motiu donat per l’execució de la redacció. Les qüestions no 
previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu criteri.  

L’organització del concurs es reserva el dret de domini sobre l’obra. L’Ajuntament pot 
promoure, la publicació de les obres premiades mitjançant plataformes periodístiques i virtuals.  

 

Veredicte i lliurament de guardons 

El presentació del veredicte i entrega de premis tindrà lloc el 27 d’abril a la Sala Centre 
Recreatiu en el decurs de la Festa dels Premis Literaris de Cassà de la Selva, 2019 : Manuel 
Tolosà, Joan Codolà i Correlletres 2019 (Premi Poesia Xavier Carbó i Premi de narrativa) 

 

Altres 

El concurs és patrocinat per l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

L’organització es reserva el dret de domini sobre l’obra. L’Ajuntament pot promoure, la 
publicació de les obres premiades mitjançant plataformes periodístiques físiques i virtuals per 
la difusió de l’esdeveniment.  


