
AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA BASES ESPECÍFIQUES 
III Premi de Narrativa curta i Poesia “La Sagrera” 

1. Podran optar al Premi de Narrativa curta i Poesia “La Sagrera” totes les persones que ho desitgin. Els 
participants s’hauran de trobar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, la 
Generalitat i l’Estat, així com de les seves obligacions amb la Seguretat Social i no incórrer en cap de les 
circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions, de conformitat amb 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de subvencions (model 1). 

2. Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites, sense haver estat guardonades en cap altre 
certamen literari ni estar en procés d’edició. 

3. En la modalitat de narrativa curta, cada autor podrà presentar un màxim de tres contes. Els treballs, de tema 
lliure, tindran una extensió màxima de 10 fulls. S’enviaran per triplicat, signats amb un lema o pseudònim, amb 
següent el format: document DIN A-4, escrits a doble espai i a una sola cara, cos de lletra 12 i tipus Times New 
Roman. No s’acceptaran els treballs que no compleixin aquests requisits. 

4. En la modalitat de poesia, els treballs, de tema lliure, tindran una extensió màxima de 60 versos. S’enviaran 

per triplicat, signats amb un lema o pseudònim, amb el següent format: document DIN A-4, escrits a doble espai 
i a una sola cara, cos de lletra 12 i tipus Times New Roman. No s’acceptaran els treballs que no compleixin 
aquests requisits. 

5.- El fet de participar en una de les modalitats (narrativa o poesia), no exclou poder presentar-se a l’altra. 
6. Els relats s’hauran d’enviar en un sobre tancat, a l’exterior del qual constarà el lema o pseudònim i la modalitat 
a la qual s’opta. A dintre n’hi haurà un altre, on s’inclouran les dades personals dels concursants (nom, cognoms, 
DNI, adreça, edat, telèfon de contacte, i d’altres declaracions SEGONS MODEL I). 

7. El termini de presentació dels treballs començarà l’endemà del dia de la publicació de la convocatòria del 
concurs al BOPB i finalitzarà el 6 de març de 2015 a les 14 hores. Els treballs s’hauran de presentar, a les 
Oficines de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga (Plaça Major, número 1 de Santa Eugènia de Berga, CP 
08507). 

8. S’estableixen els següents premis: 

Primer premi de Narrativa 250 € i trofeu Primer premi de Poesia 250 € i trofeu 
Tres accèssits per a cada modalitat que rebran un diploma i un llibre. 

9. El jurat serà designat per la Regidoria de Cultura, que actuarà de Presidenta i estarà format per persones 
relacionades amb el món de la cultura i l’ensenyament. 

10. Si les obres presentades no reuneixen mèrits suficients el jurat podrà declarar el premi desert. 

11. El nom dels guanyadors es farà públic el 23 d’abril de 2015, en el transcurs d’una vetllada literària a Santa 
Eugènia de Berga i es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament. 

12. La propietat intel·lectual dels treballs guardonats pertany a l’autor/a. No obstant això, l’Ajuntament es reserva 
el dret de publicar-los. L’autor/a haurà pel fet de participar faculta a l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga 
perquè aquest, de forma gratuïta, pugui publicar el treball premiat si ho considera oportú. En tot cas, si el treballs 
s’arriba a publicar, sigui qui sigui qui ho faci, s’haurà de fer constar que va rebre el premi atorgat per l’Ajuntament 
de Santa Eugènia de Berga. Els originals no premiats podran ser retirats a les Oficines de l’Ajuntament fins el dia 
30 de juny de 2015. Transcorregut aquest termini, l’Ajuntament procedirà a la seva destrucció sense que això 
origini dret a cap tipus d’indemnització o compensació. 

13. La resolució de totes les qüestions que puguin sorgir en el concurs són competència de la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament. 

14. El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases. 

“POESIA I NARRATIVA CURTA A LA SAGRERA”
III Concurs Literari. Sant Jordi 2015

Santa Eugènia de Berga

Les nostres tradicions més arrelades a la literatura i a la llengua 
pròpia fan que un any més Santa Eugènia de Berga presenti el III 
Concurs de Narrativa curta i Poesia “La Sagrera”, impulsada per una 
comissió organitzadora amb el suport de l’ Ajuntament del municipi. A 
la recerca d’obrir camins cap a l’expressió i el mèrit popular que, en 
definiiva, han marcat la literatura al nostre país, el poble de Santa 
Eugènia vol esdevenir la bruíxola de referència per aquelles persones 
amb ganes d’explicar històries. 

El concurs està obert a tothom que ho desitgi; els relats a presentar 
seran en llengua catalana, no editats ni presentats en altres 
concursos. Els originals premiats i tres obres seleccionades en les 
dues modalitats, podran ser publicades en un llibret editat per l’ 
Ajuntament durant el transcurs de l’any 2015. El primer premi de cada 
modalitat rebrà 250 euros i un trofeu. 
Oberta la convocatòria de presentació de treballs a partir del 23 de 
gener de 2015 i el termini màxim de presentació serà el 6 de març de 
2015. Els noms dels guanyadors i l’entrega de premis tindrà lloc el dia 
23 d’ abril, en una gala celebrada dins el marc de la  Diada de Sant 
Jordi.

Bases del concurs i més informació a :
www.santaeugeniadeberga.cat
st.eugenia@diba.cat
https://bop.diba.cat
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