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La societat musical La Lira Ampostina en commemoració del seu centenari 

convoca el PREMI LITERARI DE TEATRE “CENTENARI DE LA 

LIRA”, d’acord amb les següents bases: 

 

1. Les obres que vulguin aspirar al premi han de ser originals, inèdites i 

escrites en llengua catalana. No es consideraran obres premiades en 

altres concursos literaris, ni que hagin estat representades o llegides 

en públic. 

2. Els originals han de tenir l’extensió habitual de les obres de teatre.  

3. Les obres es presentaran per triplicat i signades amb pseudònim. Al 

sobre amb les obres s’adjuntarà una plica amb les dades personals de 

l’escriptor/a. Els treballs s’enviaran a: 

Societat musical La Lira Ampostina 

C/ Mestre Francesc Casanovas, 44 

43870 Amposta  

4. L’import del premi serà de 1000 €. El jurat podrà decidir, si a criteri 

seu les obres no reuneixen qualitat suficient, declarar-lo desert. 

Durant un any a partir de la data del veredicte, la societat musical La 

Lira Ampostina, tindrà prioritat tant per representar l’obra premiada 

com per publicar-la. 

5. El jurat estarà format per persones vinculades al món de la cultura. 

Acturarà com a Secretari un membre de la Junta Directiva de la 

Societat. 

6. El termini de recepció d’originals acaba el 30 de març de 2016. 

7. La data de lliurament del premi es comunicarà amb antelació als 

mitjans de comunicació i personalment al guanyador/a. 
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8. Les obres no premiades podran ser retirades de la secretaria de La 

Societat Musical La Lira Ampostina en el termini de 30 dies a 

comptar des de la data del veredicte. 

9. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta 

pel jurat. Per a més informació us podeu adreçar a la secretaria de la 

Lira Ampostina i a la pàgina web de l’entitat 

(www.laliraampostina.cat) 

Gener 2016 
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