
CERTAMEN LITERARI JOAN MARAGALL
BASES DE LA XIII EDICIÓ - 2023

La Regidoria d’Ensenyament, juntament amb l’Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses,
convoca el XIII Certamen Literari Joan Maragall.

PARTICIPANTS

● A la categoria d’alumnat, hi poden participar l’alumnat de l’IE Mestre Andreu.

● La categoria d’adults admet la participació de qualsevol persona major d’edat.

● Cada participant pot presentar només una sola obra. Els majors d’edat han d’escollir també entre
poesia o narrativa i només s’acceptarà la seva participació en una d’ambdues modalitats.

TEMA, CATEGORIES I FORMATS

● El tema per a tots els participants és lliure.

● Les categories i formats són els següents:

ADULTS

Premi Joan Maragall – Dues modalitats:
Poesia. Extensió màxima de 2 pàgines DIN-A4.
Narrativa. Extensió màxima de 5 pàgines DIN-A4.

ESCOLARS

1r de Primària. Premi La Ginesta – rodolí. Extensió màxima d'1 pàgina DIN-A4.
2n de Primària. Premi L'Ametller— rodolí. Extensió màxima d'1 pàgina DIN-A4.
3r de Primària. Premi La Fageda d’en Jordà – poema breu. Extensió màxima d'1 pàgina DIN-A4.
4t de Primària. Premi La Sardana – conte breu. Extensió màxima d'1 pàgina DIN-A4.
5è de Primària. Premi Les Muntanyes – narració. Extensió màxima de 2 pàgines DIN-A4.
6è de Primària. Premi La Vaca Cega – poesia. Extensió màxima de 2 pàgines DIN-A4.
1r d’ESO. Premi El Comte Arnau – narrativa. Extensió màxima de 2 pàgines DIN-A4.
2n d’ESO. Premi Pirinenques – narrativa. Extensió màxima de 2 pàgines DIN-A4.
3r d’ESO. Premi Visions i Cants – narrativa. Extensió màxima de 3 pàgines DIN-A4.
4t d’ESO. Premi Nausica – poesia. Extensió màxima de 2 pàgines DIN-A4.



LLENGUA

● Els textos hauran d’estar escrits en llengua catalana.

PRESENTACIÓ

● Alumnat: En el cas d’ESO, cada obra es presentarà escrita per ordinador i per duplicat dins d’un
sobre gran. En el cas de Primària, es presentaran els originals. En ambdós casos, caldrà adjuntar als
originals un sobre tancat que contingui la butlleta d’aquest díptic amb totes les dades de l’autor/-a.
A l’anvers del sobre, s’hi ha de constar el pseudònim.

● Adults: Les obres s’enviaran en format PDF a través de correu electrònic a l’adreça:
turisme2@santjoandelesabadesses.cat. Al mateix correu hi haurà de constar el títol de l’obra, el
pseudònim i el nom complet de l’autor/-a, l’edat, l’adreça postal, la població i un telèfon de
contacte.

● Els treballs dels adults i de l’alumnat d’ESO es presentaran amb el format següent: lletra Arial, cos
11, interlineat 1,5 i justificat.

LLOC I TERMINI

● Els treballs s’han d’adreçar a turisme2@santjoandelesabadesses.cat

● A l’assumpte del correu electrònic cal fer-hi constar “XIII Certamen Literari Joan Maragall”.

● El termini de recepció de les obres s’acaba el divendres 24 de març de 2023, a les 19h.

PREMIS

● En la categoria d’adults, el primer premi serà de 200 € i un diploma per a cadascuna de les
modalitats i, per als i les finalistes, un llibre, un diploma i un àpat per a dues persones en un dels
restaurants de la vila. En aquesta categoria, si el jurat ho considera convenient, el premi pot quedar
desert.

● En la categoria d’alumnat, el primer premi serà un llibre i un diploma, i per als i les finalistes, un
diploma commemoratiu.

PROPIETAT

● L’organització es reserva el dret de reproduir i publicar les obres presentades durant un any als
mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

JURAT

● El jurat estarà format per professionals de l’educació i de la comunicació i un/-a membre de l’AFA
de l’IE Mestre Andreu.

● La decisió del jurat és inapel·lable.

NOTES

● La participació en el Certamen Literari Joan Maragall implica l’acceptació d’aquestes bases.
L’organització podrà introduir-hi les modificacions que li semblin convenients per al bon
funcionament del certamen.
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● L’organització no es fa responsable dels continguts expressats pels autors i autores en les seves
obres.

● Per a més informació: Oficina de Turisme de Sant Joan de les Abadesses –

● 972 720 599 – turisme2@santjoandelesabadesses.cat
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