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 PREMIS LITERARIS DE RODA DE TER 2015 

 
 

    32è premi de poesia 
   Miquel Martí i Pol 

 
 
 
 1. Hi pot participar qualsevol ciutadà dels Països Catalans, major de 16 anys. 
 
 2. Els poemes han de ser originals i inèdits, i no poden haver estat premiats en cap altre 
 concurs. Els treballs han d’estar escrits en català, a doble espai i s’han d’enviar per 
 quadruplicat a l’Ajuntament de Roda de Ter (Osona), Plaça Major, 4. En el sobre cal 
 posar- hi “Premi de Poesia Miquel Martí i Pol”. 
 
 3. Cada participant ha d’enviar un recull amb un mínim de trenta poemes. 
 
 4. Les obres han d’anar signades amb un pseudònim, i en un sobre tancat adjunt, s’hi ha 
 d’incloure la identificació de l’autor: nom i cognoms, adreça, telèfon i adreça electrònica. 
 
 5. El termini de recepció d’originals acabarà el dia 16 de setembre de 2016. 
 
 6. L’acte de publicació del veredicte i del lliurament de premis es farà el dia 13 de 
 novembre del 2016, a les 11 h, al Teatre Eliseu (c. Bac de Roda, 1bis). 
 
 7. El jurat es donarà a conèixer en l’acte de publicació del veredicte i estarà format per 
 persones de reconeguda solvència en el camp de la poesia. 
 
 8. El premi està dotat amb 2.500 € (menys impostos). L’Ajuntament valorarà la possibilitat 
 de publicar el recull guanyador. 
 
 9. A criteri del jurat, el premi podrà ser declarat desert o bé, es podrà repartir el seu 
 import  en diferents accèssits. 
 
 10. La presentació d’original pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes  bases i dels drets i 
 obligacions que se’n deriven. Qualsevol eventualitat  no prevista a les bases, serà resolta 
 pel jurat. 
 
  11. Els originals no premiats es podran recollir a partir del 30 de novembre a  l’Ajuntament 
 de Roda de Ter. Un cop transcorregut un mes, els exemplars  no recollits es destruiran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
    PREMIS LITERARIS DE RODA DE TER 2016 

     
 3r premi de teatre                         

 Jaume Salés i Sanjaume 
 
 1. Es podran presentar obres teatrals inèdites, de tema lliure i que no hagin 
 estat publicades ni representades públicament, que estiguin escrites en català i que no 
 hagin estat premiades en altres concursos. Cada autor només podrà presentar-hi una obra. 
 
 2. Poden optar a aquesta convocatòria tots els autors teatrals, majors de 18 anys, que ho     
 desitgin. 
 
 3. El premi està dotat amb 800 € (menys impostos). 
 
 4. Els treballs s’han d’enviar a l’Ajuntament de Roda de Ter (Osona), Plaça Major, 4.  Cal 
 posar en el sobre “Premi de teatre Jaume Salés”. 

 
 5. Els treballs es presentaran per quintuplicat, en fulls de format DIN A4, i cos de lletra 12, 
 a doble espai,  escrits per una sola cara,  amb el títol del  treball  i el pseudònim a la 
 portada.  S’enviaran dins un sobre tancat, a l'exterior del qual s'hi indicarà el títol del 
 treball i el pseudònim.  Juntament amb les còpies hi haurà un sobre tancat on hi 
 constaran les dades personals de l'autor: nom i cognoms, domicili, telèfon i correu 
 electrònic. 
 
 També s’hi inclourà una declaració jurada de l'autor on consti que l'obra que presenta a 
 concurs no ha estat publicada ni representada públicament. 
 
 6. El termini de recepció acabarà el 16 de setembre 2016.  

 
 7. El Jurat es donarà a conèixer el mateix dia de la publicació del veredicte.  
       
 8. A criteri del jurat el premi podrà ser declarat desert o bé , es podrà repartir el seu import 
 en diferents accèssits. 

 
 9. L’acte de lliurament dels premis es farà el dia 13 de novembre de 2016, a les 11 h, 
         al Teatre Eliseu (c. Bac de Roda, 1bis). 
 
 10. La presentació en aquest concurs pressuposa l'acceptació íntegra d'aquestes  bases i 
 dels drets i les obligacions que se'n deriven. 
 
 11. Els originals no premiats es podran recollir a partir del 30 de novembre a l’Ajuntament 
 de Roda de Ter. Un cop transcorregut un mes, els exemplars  no recollits es destruiran. 

 
 
 

 

 

 
   
 



 PREMIS LITERARIS DE RODA DE TER 2016 
 

 Premi Sebastià Àlvarez 
 al millor treball de Final de Grau  
 de temàtica educativa de la Facultat d’Educació, 
 Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic 
  4a edició 
 
 
 
  
 Amb l’objectiu de mantenir la memòria i el llegat del mestre Sebastià Álvarez i Arenas 
 (1897- 1969) molt apreciat i valorat a Roda de Ter i com a homenatge permanent a la 
 tasca  dels mestres, l’Ajuntament de Roda de Ter, la família Àlvarez i la Universitat de Vic 
 (Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes) convoquen la quarta edició del 
 Premi Sebastià Àlvarez amb les bases següents: 
 
 Bases del Premi 
 
 1. Participants  
 Estudiants que hagin finalitzat els estudis de Grau a la Facultat d’Educació, Traducció i 
 Ciències Humanes de la Universitat de Vic el curs 2015-16. Els treballs que es presentin, 
 d’acord amb la normativa dels Treballs de Final de Grau de la Facultat, poden estar 
 realitzats de forma individual o entre dues persones. 
 
 2. Requisits 
 Podran optar al Premi aquells estudiants que en la qualificació del Treball Final de 
 Grau hagin obtingut una nota mínima d’Excel·lent (9) en els Graus de Mestre d’Educació 
 Infantil, Mestre d’Educació Primària, Educació Social, Ciències de l’Activitat física i l’Esport 
 (Itinerari Educació) i Psicologia (Itinerari: Psicologia educativa) del present curs acadèmic. 
 
 3. Presentació de treballs 
 Els treballs que es presentin han de ser anònims. En la portada ha de constar-hi el títol del 
 treball però no pot constar-hi el nom de l’autor/a. Cal adjuntar un sobre tancat amb el títol 
 del treball. Dins el sobre s’hi ha d’incloure la identificació de l’autor/a: nom i cognoms, 
 adreça, telèfons de contacte i adreça electrònica. 
 Els participants han de lliurar dues còpies impreses i completes del treball amb els mateixos 
 continguts presentats en el seu moment a la Facultat. Els annexos s’adjuntaran dins un CD 
 en un sobre transparent adherit a la contracoberta. 
 
 4. Termini i lloc de presentació 
 El període de presentació dels treballs serà de l’1 de juliol al 16 de setembre de 2016 (fins 
 a les 12h del migdia). 
 Els treballs es poden presentar a l’Ajuntament de Roda de Ter (plaça Major, 4) o a la 
 Secretaria de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic 
 (edifici C del campus Miramarges). 
 
 
 
 
 



 
  
 5. Dotació del premi 
 El premi està dotat amb 1.000 euros (menys impostos). A criteri del Jurat qualificador el 
 premi es podrà declarar desert. El jurat podrà repartir l’import entre dos treballs. 
 
 6. Veredicte i lliurament:  
 L’acte de publicació del veredicte i del lliurament del premi es farà el diumenge 13 de 
 novembre de 2016 a les 11 h del matí en el marc de l’acte de lliurament de premis de 
 Roda de Ter que tindrà lloc al Teatre Eliseu (carrer Bac de Roda, 1bis). 
 
 7. Composició del Jurat 
 El Jurat del premi estarà format per: Alcalde o Regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de 
 Roda de Ter; dos professionals de l’Ensenyament que exerceixin a Roda de Ter; un/a 
 pedagog/a de reconegut prestigi i dos professors/es de la UVic, un dels quals actuarà de 
 secretari/a del Jurat (sense vot). 
 
 8. Altres aspectes 
 La participació en el premi i la presentació de l’original pressuposa l’acceptació íntegra 
 d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Qualsevol eventualitat no 
 prevista a les bases, serà resolta pel jurat. 
 Els originals no premiats es podran recollir a partir del 30 de novembre de 2016 a 
 l’Ajuntament de Roda de Ter. Un cop transcorregut un mes, els exemplars no recollits es 
 destruiran. 
 
 
 Roda – Vic, abril de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 



          PREMIS LITERARIS DE RODA DE TER 2016 
 

 27è premi Associació 
 Roda de Comerciants 
 de narrativa infantil i juvenil 

 
Adreçat a escoles i centres d’ensenyament secundari d’Osona 

 

 1. Hi poden participar tots els nois i noies fins a 18 anys empadronats a qualsevol municipi 
 de la comarca d’Osona. 
 
 2. En aquesta premi hi haurà cinc categories: 
     1a. Categoria: Nens i nenes de 1r, 2n i 3r de primària. 
     2a. Categoria: Nens i nenes de 4rt, 5è i 6è de primària. 
     3a. Categoria: Nois i noies de 1r i 2n d’ESO. 
     4a. Categoria: Nois i noies de 3r i 4rt d’ESO. 
     5a. Categoria: Nois i noies de 1r i 2n de Batxillerat. 
 
 3. Els treballs, escrits en català, no poden sobrepassar els dos folis a doble espai i s’han de 
 presentar per triplicat. Els que es presentin a la primera categoria també poden estar 
 escrits a mà. 
  
 4. Cada participant podrà escollir lliurement el tema, l’argument i l’estructura. 
 
 5. Hi haurà un primer premi i un finalista per a cada categoria. Per a la primera i la segona 
 categoria el primer premi consistirà en un lot de llibres i un diploma. Per a la tercera, 30 €, 
 un lot de llibres i un diploma. Per a la quarta, 90 €, un lot de llibres i un diploma i per a la 
 cinquena categoria 150 €, un lot de llibres i un diploma. Per a tots els finalistes el premi 
 serà un lot de llibres i un diploma. 
 
 6. Cada treball ha d’anar signat amb un pseudònim i, en un sobre tancat adjunt, s’hi ha 
 d’incloure la identificació de l’autor/a: nom, cognoms, curs, adreça, telèfon i escola. 
 
 7. L’acte de lliurament dels premis es farà el dia 13 de novembre de 2016, a les 11 h,   
         al Teatre Eliseu (c. Bac de Roda, 1bis). 
 
 8. Els treballs s’han d’enviar a l’Ajuntament de Roda de Ter (Osona), Plaça Major, 4. Cal 
 posar en el sobre “Premi ARC de narrativa Infantil i Juvenil” i la categoria a la qual es 
 presenta, abans del 22 de juny. 
 
 9. Els originals no premiats es podran recollir a partir del 30 de novembre a l’Ajuntament 
 de Roda de Ter. Un cop transcorregut un mes, els exemplars no recollits es destruiran. 

 
Amb la col·laboració de 

 
 
 
 

 


