
Vila de Flix

I Premi
de Narrativa

Curta
2018

Ajuntament de Flix



Modalitat jove

    Nascuts abans del 2001

    Lliure
   

    
L'extensió màxima serà de 10 fulls i la mínima de 5 fulls DIN A-4 que han d'anar numerats. La 
lletra serà Verdana, mida 12, amb interlineat 1,5 i a una sola cara.

 
Les obres s'enviaran en llengua catalana i en format Word o Pdf a l'adreça electrònica: 
pdc@flix.cat.
Les obres no han d'estar signades ni portar el nom de l'autor, només han de dur el títol del relat a 
la portada i un pseudònim a l'últim full.
   Al correu s'hi indicarà:
Nom i cognoms
Adreça
Any de naixement
Telèfon de contacte
Títol del relat
Pseudònim

La data límit de presentació de les obres és el 27 de juliol de 2018. Els treballs han de ser originals, 
inèdits i no poden estar premiats en cap altre certamen. Si no compleixen aquestes bases no seran 
admesos.

S'atorgaran 2 premis en metàl·lic i un record commemoratiu del certamen. A més, les dos obres 
premiades es publicaran a la revista local La Veu de Flix i a la pàgina web de l’Ajuntament. Als 
imports dels premis s'aplicaran les retencions fiscals pertinents.
1r 500€
2n 175€

El jurat estarà format per quatre membres: 1 membre del CERE, un membre de la Veu de Flix, un 
escriptor local i la regidora de cultura de l’Ajuntament de Flix, qui presidirà el mateix. El jurat es 
reserva el dret de deixar desert el Premi si es considera oportú. El veredicte es donarà a conèixer 
en el decurs de la Festa Major, en el mateix acte de lliurament de premis. 

Qualsevol circumstància no prevista serà resolta pel Jurat d'acord amb l'entitat convocant.

   Nascuts entre el 2001 i el 2004

                Lliure

L'extensió màxima serà de 5 fulls i la mínima de 2 fulls DIN A-4 que han d'anar numerats. La lletra 
serà Verdana, mida 12, amb interlineat 1,5 i a una sola cara.

Les obres s'enviaran en llengua catalana i en format Word o Pdf a l'adreça electrònica:
pdc@flix.cat.
Les obres no han d'estar signades ni portar el nom de l'autor, només han de dur el títol del relat a 
la portada i un pseudònim a l'últim full.

   Al correu s'hi indicarà:
Nom i cognoms
Adreça
Any de naixement
Telèfon de contacte
Títol del relat
Pseudònim

La data límit de presentació de les obres és el 27 de juliol de 2018. Els treballs han de ser originals, 
inèdits i no poden estar premiats en cap altre certamen. Si no compleixen aquestes bases no seran 
admesos.

S'atorgaran 2 premis en metàl·lic i un record commemoratiu del certamen. A més, les dos obres 
premiades es publicaran a la revista local La Veu de Flix i a la pàgina web de l’Ajuntament. Als 
imports dels premis s'aplicaran les retencions fiscals pertinents.
1r 225€
2n 100€

El jurat estarà format per quatre membres: 1 membre del CERE, un membre de la Veu de Flix, un 
escriptor local i la regidora de cultura de l’Ajuntament de Flix, qui presidirà el mateix. El jurat es 
reserva el dret de deixar desert el Premi si es considera oportú. El veredicte es donarà a conèixer 
en el decurs de la Festa Major, en el mateix acte de lliurament de premis. 

Qualsevol circumstància no prevista serà resolta pel Jurat d'acord amb l'entitat convocant.
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