
III Certamen literari de Cerdanyola SANT JORDI-2023 

(Categoria adults) 
 

Bases: 

1. La convocatòria està oberta a totes les persones interessades, més gran de 18 anys, 

residents o vinculades a la ciutat de Mataró.  

2. Hi haurà quatre modalitats: poesia en català, poesia en castellà, prosa en català i prosa 

en castellà, i es podrà presentar una obra per a cada modalitat i participant, de tema 

lliure, en castellà o català, original e inèdit. 

3. Els treballs, tant de poesia com de prosa, es presentaran en DIN-A4, amb una extensió 

màxima de 3 fulls, escrits en document Word, a doble espai, amb lletra "Times New 

Roman", mida 12, amb el títol a la capçalera, però sense el nom de l'autor.   

4. Els treballs de cada modalitat, s’enviaran per separat, i en dues parts: 

OBRA: L'obra, es presentarà per correu electrònic a l'Associació Cultural de 

Cerdanyola  ac.cerdanyola@gmail.com  i s'indicarà: III Certamen Literari de 

Cerdanyola Sant Jordi-2023. 

PLICA: La plica o document amb les dades personals de l'autor, també es presentarà,  

en el mateix correu electrònic, però separat de l’obra. 

Al document amb les dades personals de l'autor, ha de constar el següent: III Certamen 

literari de Cerdanyola Sant Jordi-2023, títol de l'obra, edat, nom i cognoms de l'autor, 

adreça, i número de telèfon. 

5. El termini per la presentació dels treballs serà el 31 de març de 2023.  

6. A partir del tancament del període de recepció, el jurat escollit per les associacions 

organitzadores, format per persones reconegudes, deliberarà i triarà les obres 

guanyadores. A continuació, s'informarà els participants guardonats. 

7. Els premis seran els següents: 

    Un primer premi i dos accèssits per a cada modalitat. 

    Els guanyadors del primer premi, rebran un trofeu, un lot de llibres i un diploma. 

    Els guanyadors d’un accèssit, rebran un lot de llibres i un diploma. 

    Els altres participants, rebran un diploma.  

A criteri  del jurat, alguns premis poden quedar deserts.   

8. El veredicte del jurat es farà públic en un acte en el qual també tindrà lloc el lliurament 

de premis. (L'acte es realitzarà en la forma i lloc que s’indiqui al seu moment.)  

9. Les associacions organitzadores es reserven el dret de publicar les obres guardonades, 

tant en els seus propis butlletins o revistes com en qualsevol altre mitjà que considerin 

oportú, amb el fi de donar-les a conèixer. També es poden publicar els noms i les 

fotografies fetes dels participants. 

Està previst, quan es vegi oportú, editar una recopilació de les obres presentades.   

10. S'entén que cada participant, por el sol fet de participar, accepta aquestes bases i es 

compromet a acceptar la resolució del jurat. Qualsevol incompliment de les bases, farà 

que l'obra quedi automàticament descartada.  

11. Els organitzadors es reserven el dret a decidir sobre els imprevistos que sorgeixin durant 

tot el procés. 

         Organitza: Associació Cultural de Cerdanyola 

        Associació de Veïns de Cerdanyola  

mailto:ac.cerdanyola@gmail.com

