
 DIADA INTERNACIONAL DEL LLIBRE - 23 d’abril de 2021 
 

33è CONCURS LITERARI SANT JORDI EN CATALÀ 
 

BASES 
 
L’objectiu del concurs és fomentar i promoure la creació literària i es pot participar en les modalitats 
següents:  

1) Poesia 
2) Narració breu 

 
1. Hi poden participar totes les persones empadronades al municipi de Pallejà i que estiguin incloses en els 
grups d’edat següents: 

Grup A: de nascuts al 2012 a 12 anys 
  Grup B: de 13 a 14 anys 
  Grup C: de 15 a 18 anys   
  Grup D: majors de 18 anys 

 
2. Opten als premis els treballs presentats per a cadascuna de les modalitats i grups, i que compleixin les 
bases de l’esmentat concurs.   
 
3. Per participar-hi cal presentar una única composició literària que haurà de ser inèdita i haurà de tenir una 
extensió màxima de 3 fulls. El tema serà lliure. Es valorarà la qualitat, la creativitat i la correcció 
lingüística. 
 
4. Els originals han d’estar escrits a màquina o ordinador i no han d’anar signats. Es lliuraran al Castell dins 
un sobre mida DIN A4. A l’interior del sobre s’adjuntarà un altre sobre petit tancat, dins el qual constaran les 
dades personals de l’autor: nom, cognoms, edat, adreça electrònica, telèfon i fotocòpia del DNI. A 
l’exterior dels dos sobres s’hi ha de fer constar la modalitat i el grup en el qual es participa, el títol i el grup 
d’edat. 
 
A més a més, les obres s’enviaran a l’Ajuntament de Pallejà, Regidoria de Cultura (Castell de Pallejà) de 
manera digital (en format tipus WORD, no PDF,  per facilitar les possibles correccions i la publicació 
posterior)  a través del correu electrònic: cultura.palleja@palleja.cat  
 

El termini de presentació finalitzarà el dimecres 7 d’abril de 2021.  
 
5. S’atorgaran premis distribuïts de la manera següent: 

1) Premi absolut a la creació literària (poesia o narració breu indistintament)  
2) Premi a la millor poesia 
3) Premi a la millor narració breu 
 

6. Els premis es lliuraran el divendres 23 d’abril a les 19 hores. 
 
7. La composició del jurat de cada concurs serà anunciada el dia 9 d’abril. 
 
8. L’organització podrà fer una edició o publicació dels premis guanyadors i es reservarà la propietat de tots 
els originals. L’organització no es fa responsable de qualsevol conflicte de publicació o d’utilització de l’obra. 
 
9. Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització del concurs. 
 
10. El veredicte del jurat serà inapel·lable i hi haurà la possibilitat de declarar desert un o més premis, així 
com també d’atorgar els accèssits que consideri convenients. 
 
11. La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases. 

 
Pallejà, març de 2021 

 

                                    
       
 
Informació sobre Protecció de Dades: 
El responsable de la base de dades és l’Ajuntament de Pallejà. 
Les dades contingudes en aquest fitxa d’usuari es recolliran en un fitxer per poder gestionar i fer difusió del concurs literari 
Sant Jordi. 
La base jurídica en què es basa aquesta base és el consentiment de l’interessat. 
Els destinataris de les dades serà la Unitat de Cultura de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’ajuntament. No es farà 
cessió de les dades a cap altre destinatari, excepte en el cas de les imatges en el moment de la publicació. No estan 
previstes transferències internacionals de les dades. 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades a la web municipal www.palleja.cat 

 


