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(              )Premi de TeaTre
LLuís soLà i saLa9è

PREMI
Dotat amb 2.000 € i la publicació de 
l’obra per l’Il•lustríssim Ajuntament de 
Calldetenes, edició a càrrec de l’editorial 
Cal Siller, per a obres de teatre escrites 
en qualsevol gènere teatral. Premi dotat 
amb la col·laboració de l’Espardenya 
Teatre Calldetenes.

JURAT
Estarà format per persones competents 
en el camp de la dramatúrgia.

BASES
1. Es poden presentar totes aquelles 
obres de text de teatre originals i 
inèdites escrites en llengua catalana, 
que no hagin estat mai premiades en 
altres concursos. Es considera inèdita 

l’obra que no ha estat mai publicada ni 
representada.
2. Les obres no aniran signades. Cal 
enviar-les a l’Ajuntament de Calldetenes 
«37è Premis Literaris de Calldetenes» 
(Plaça Onze de Setembre, s/n. 08506 
Calldetenes – Osona), indicant en el 
sobre «Premi Lluís Solà i Sala». Els 
autors han d’adjuntar un sobre tancat 
amb el seu nom, adreça, telèfon, adreça 
electrònica i el títol de l’obra.
3. De les obres presentades, el jurat en 
valorarà sobretot les possibilitats reals 
de representació.
4. L’autor es compromet a que en les 
representacions posteriors hi figuri 
la menció «9è Premi de teatre de 
Calldetenes Lluís Solà i Sala».
5. Complir també l’apartat de “Bases 
generals”.

Bases Generals
Premis de Novel·la, de Poesia i de Teatre

1. Els treballs han de ser escrits en 
català.
2. El tema serà lliure. 
3. Cal enviar tres còpies de l’obra, amb 
lletra Arial cos 12 i en format DIN A4.
4. El termini de recepció d’originals 
s’acaba el dia 8 de juliol de 2016.
5. Cadascun dels premis podrà ésser 
declarat desert per decisió del jurat, la 
qual serà inapel•lable.
6. L’adjudicació dels premis es farà 

durant la Festa Major de Calldetenes, 
en un acte que es celebrarà el dissabte 
dia 17 de setembre de 2016, a l’Auditori 
Teatre de Calldetenes.
7. Els treballs han de ser inèdits i 
no haver estat premiats en cap altre 
concurs.
8. El fet de concursar pressuposa 
l’acceptació d’aquestes bases.
9. Els treballs que no s’hagin vingut a 
recollir abans del dia 31/12/2016 seran 
destruïts.

Més informació a www.calldetenes.cat 



(                 )Premi de novel·la 
armand Quintana37è

PREMI
Dotat amb 3.000 € i la publicació de 
l’obra per l’Il•lustríssim Ajuntament de 
Calldetenes, edició a càrrec de l’editorial 
Cal Siller, per a novel·les o reculls de 
contes amb una extensió entre 85 i 100 
fulls. 

JURAT
Estarà format per persones competents 
en el camp de la literatura.

BASES
1. Les obres no aniran signades. Cal 
enviar-les a l’Ajuntament de Calldetenes 
«37è Premis Literaris de Calldetenes» 
(Plaça Onze de Setembre, s/n. 08506 
Calldetenes – Osona), indicant en el 
sobre «Premi de Novel·la». Els autors 
han d’adjuntar un sobre tancat amb 
el seu nom, adreça, telèfon, adreça 
electrònica i el títol de l’obra.

2. Complir també l’apartat de “Bases 
generals”.

(                 )Premi de Poesia 
Jacint Verdaguer37è

PREMI
Dotat amb 3.000 € i la publicació de 
l’obra per l’Il•lustríssim Ajuntament de 
Calldetenes, edició a càrrec de l’editorial 
Cal Siller, per a un recull de poesia amb 
una extensió entre 400 i 700 versos.

JURAT
Estarà format per persones competents 
en el camp de la poesia.

BASES
1. Les obres no aniran signades. Cal 
enviar-les a l’Ajuntament de Calldetenes 
«37è Premis Literaris de Calldetenes» 
(Plaça Onze de Setembre, s/n. 08506 
Calldetenes – Osona), indicant en el 
sobre «Premi de Poesia». Els autors han 
d’adjuntar un sobre tancat amb el seu 
nom, adreça, telèfon, adreça electrònica 
i el títol de l’obra.

2. Complir també l’apartat de “Bases 
generals”.

(                     )Premis liTeraris Per a 
esTudianTs d’educació Primària 
i eso de calldeTenes

31è
CATEGORIES I PREMIS
3r i 4t d’ESO
200 € (Narrativa o Poesia)
1r i 2n d’ESO
175 € (Narrativa o Poesia)
5è i 6è d’Educació Primària
150 € (Narrativa o Poesia)
3r i 4t d’Educació Primària
120 € (Narrativa o Poesia)
1r i 2n d’Educació Primària
100 € (Narrativa o Poesia)
Premis dotats per l’Il•lustríssim 
Ajuntament de Calldetenes.

BASES
1. Els treballs han de ser escrits en 
català.
2. Els autors han de ser residents al 
poble de Calldetenes o bé ser estudiants 
de l’Escola Sant Marc o de l’Institut les 
Margues de Calldetenes.
3. Els autors poden presentar-se 
també als «31è Premis Literaris per a 
Estudiants Països Catalans», sempre  
que ho facin amb obres diferents a les 
presentades en aquest concurs.
4. Cal enviar 3 còpies mecanografiades 
o escrites a mà o amb ordinador amb 
lletra Arial cos 12, en format DIN A4.
5. El termini de presentació de treballs 
s’acaba el divendres 8 de juliol de 2016.

6. Els treballs han de ser inèdits i 
no haver estat premiats en cap altre 
concurs públic d’àmbit local o superior.
7. Hauran de dur en sobre tancat: el nom 
sencer, l’adreça de l’autor, el telèfon, el 
curs escolar que fa i el nom de l’escola on 
cursa estudis, i el títol de l’obra.
8. Cal enviar els treballs a l’Ajuntament 
de Calldetenes (Plaça 11 de setembre, 
s/n. 08506 Calldetenes - Osona), 
indicant en el sobre la categoria a la 
qual es presenta i «31è Premis literaris 
per a estudiants d’educació primària i 
ESO de Calldetenes»
9. Els autors que vulguin figurar 
amb pseudònim hauran d’indicar-ho 
expressament i posar el nom dins d’un 
sobre tancat.
10. Cadascun dels premis podrà ésser 
declarat desert per decisió del jurat, el 
qual si ho creu convenient podrà repartir 
el seu import en diferents accèssits.
11. L’adjudicació dels premis es farà 
durant la Festa Major de Calldetenes en 
un acte que se celebrarà el dissabte 17 
de setembre de 2016, a l’Auditori-Teatre 
de Calldetenes.
12. Els originals restaran en poder 
de la Comissió de l’Ajuntament de 
Calldetenes, el qual se’n reservarà els 
drets de publicació si ho creu oportú.
13. Els treballs que no s’hagin vingut a 
recollir abans del dia 31-12-2016 seran 
destruïts.

(                )Premis liTeraris Per 
a esTudianTs dels 
Països caTalans

31è
CATEGORIES I PREMIS
1r i 2n de Batxillerat i Grau Mitjà i 
Superior de Formació Professional
Dotat amb 300 €, per a treballs en 
prosa no inferiors a 10 folis, o reculls de 
poesia no inferiors a 7 poemes.
3r i 4t d’ESO
Dotat amb 250 €, per a treballs en 
prosa no inferiors a 7 folis o reculls de 
poesia no inferiors a 7 poemes.
1r i 2n d’ESO
Dotat amb 200 €, per a treballs en 
prosa no inferiors a 5 folis o reculls de 
poesia no inferiors a 5 poemes.
5è i 6è d’Educació Primària
Dotat amb 150 €, per a narracions o 
poemes de qualsevol extensió.
3r i 4t d’Educació Primària
Dotat amb 120 €, per a narracions o 
poemes de qualsevol extensió.
1r i 2n d’Educació Primària
Dotat amb 100 €, per a narracions o 
poemes de qualsevol extensió.

Premis dotats per l’Il•lustríssim 
Ajuntament de Calldetenes i Òmnium 
Cultural. 

JURAT
Estarà format per persones competents 
en el camp de la Literatura i de la Poesia.

BASES
1. Els treballs han de ser escrits en 
català.
2. Cal enviar 3 còpies mecanografiades 
o escrites a mà o amb ordinador, amb 
lletra Arial cos 12, en format DIN A4.
3. Les obres no aniran signades. Cal 
enviar els treballs a l’Ajuntament de 
Calldetenes (Plaça 11 de setembre, s/n. 
08506 Calldetenes - Osona), indicant 
en el sobre la categoria a la qual es 
presenten i «Premis literaris per a 
estudiants dels Països Catalans 2016».
4. Els autors han d’adjuntar un sobre 
a part amb nom i cognoms, telèfon, 
curs, nom i població de l’escola on cursa 
estudis, i el títol de l’obra.
5. Cadascun dels premis podrà ésser 
declarat desert per decisió del jurat, el 
qual si ho creu convenient podrà repartir 
el seu import en diferents accèssits. La 
decisió del jurat és inapel•lable.
6. Els originals restaran en poder 
de la Comissió de l’Ajuntament de 
Calldetenes, el qual se’n reservarà els 
drets de publicació, si ho creu oportú.
7. Complir també l’apartat de “Bases 
generals”, que no contradiguin aquestes.


