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La persona responsable de l’Ajuntament d’Ascó, que no és 
membre del jurat, rebrà els originals i garantirà l’anonimat dels 
autors/es. 

Només s’admetrà un treball per autor/a.

Els autors/es guardonats/des en edicions anteriors hauran 
d’esperar-se 5 anys per tornar a presentar-se al Premi.

El termini d’admissió conclourà el dia 12 de desembre 2019.

Dotació: 3.600 euros i la publicació del llibre per part de 9 
Grup Editorial (Cossetània Edicions / Angle Editorial). 

A la dotació econòmica s’aplicaran les corresponents reten-
cions establertes per la legislació vigent.

El premi podrà ser declarat desert, si així s’estima convenient.

El jurat es reserva el dret d’interpretar aquestes bases en cas 
de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi 
estat prevista.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer 
públicament en un acte de lliurament dels Premis "Vila d’Ascó” 
que se celebrarà durant el mes de maig de 2020 a Ascó. 

L’Ajuntament es reserva el dret de donar a conèixer la relació 
de participants en aquesta convocatòria.

La participació en aquest premi suposa la total acceptació de 
les bases.

XXXII PREMI LITERARI “VILA D’ASCÓ” 2020

L’Ajuntament d’Ascó convoca un concurs literari, en la modalitat 
narrativa, amb les següents bases:

El tema és lliure.

Poden presentar-se a aquest premi obres escrites en llengua 
catalana. Els treballs han de ser inèdits i no han d’haver estat 
guardonats en altres certàmens literaris, ni han d’estar comprome-
sos en tràmits de publicació amb cap editorial o presentats en 
altres premis pendents d’adjudicació. Un cop presentats, els 
treballs no podran ser retirats del premi fins que s’hagi fet públic 
el veredicte del jurat.

Els treballs han de tenir una extensió entre 175 i 225 pàgines. 
Tipus de lletra Arial 12 i interlineat doble. Les pàgines han d’estar 
numerades. Han de portar el títol de l’obra a la portada i no poden 
estar signats.  

Les obres s’han de trametre per correu electrònic, a l’adreça 
premiliterari@asco.cat i cal seguir el procediment següent:

a) En l’apartat Assumpte s’ha de fer constar el nom del premi al 
qual s’opta, en aquest cas: XXXII Premi Literari Vila d’Ascó 2020.
b) En el Cos del Missatge s’ha de fer constar el nom del premi al 
qual s’opta i el títol de l’obra.
c) L’original que opta al premi s’ha d’ajuntar a aquest missatge en 
format PDF. Aquest document s’ha d’anomenar amb el mateix títol 
de l’obra. 
d) En un altre document adjunt, també en format PDF, s’hi han de 
fer constar les referències que permetin identificar l’autor/a: nom i 
cognoms, núm. DNI, data de naixement, domicili, telèfon i adreça 
de correu electrònic. Aquest document s’ha d’anomenar amb la 
paraula Plica seguida del títol de l’obra.




