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PREMIS
S'atorgaran 2 premis en metàl·lic i un record commemoratiu del certamen. A més, 
les dos obres premiades es publicaran a la revista local La Veu de Flix i a la pàgina 
web de l’Ajuntament. Als imports dels premis s'aplicaran les retencions fiscals 
pertinents.
 1r 225 €
 2n 100 €

ADMISSIÓ
La data límit de presentació de les obres és el 3 de juliol de 2020. Els treballs han de 
ser originals, inèdits i no poden estar premiats en cap altre certamen. Només es pot 
presentar una obra per autor/a. Si no compleixen aquestes bases no seran admesos. 

PRESENTACIÓ
Les obres s'enviaran en llengua catalana i en format Pdf a l'adreça electrònica 
pdc@flix.cat.
Les obres no han d'estar signades ni portar el nom de l'autor, només han de dur el 
títol del relat a la portada i un pseudònim a l'últim full.
Al correu s'hi indicarà:
• Nom i cognoms
• Adreça
• Any de naixement

• Telèfon de contacte
• Títol del relat
• Pseudònim

EXTENSIÓ
L'extensió màxima serà de 5 fulls i la mínima de 2 fulls DIN A-4 que han d'anar 
numerats. La lletra serà Verdana, mida 12, amb interlineat 1,5, marges superior i 
inferior de 2,5 cm, marges laterals de 3 cm i a una sola cara.

TEMA
Lliure

PARTICIPACIÓ
Joves de 14 a 17 anys al 31 de desembre de 2020

Modalitat Jove

PREMIS
S'atorgaran 2 premis en metàl·lic i un record commemoratiu del certamen. A més, 
les dos obres premiades es publicaran a la revista local La Veu de Flix i a la pàgina 
web de l’Ajuntament. Als imports dels premis, s'hi aplicaran les retencions fiscals 
pertinents.
 1r 400 €
 2n 175 €

ADMISSIÓ
La data límit de presentació de les obres és el 3 de juliol de 2020. Els treballs han de 
ser originals, inèdits i no poden estar premiats en cap altre certamen. Només es pot 
presentar una obra per autor/a. Si no compleixen aquestes bases, no seran admesos.

PRESENTACIÓ
Les obres s'enviaran en llengua catalana i en format Pdf a l'adreça electrònica 
pdc@flix.cat.
Les obres no han d'estar signades ni portar el nom de l'autor, només han de dur el 
títol del relat a la portada i un pseudònim a l'últim full.
Al correu s'hi indicarà:
• Nom i cognoms
• Adreça
• Any de naixement

• Telèfon de contacte
• Títol del relat
• Pseudònim

EXTENSIÓ
L'extensió màxima serà de 10 fulls i la mínima de 5 fulls DIN A-4 que han d'anar 
numerats. La lletra serà Verdana, mida 12, amb interlineat 1,5, marges superior i 
inferior de 2,5 cm, marges laterals de 3 cm  i a una sola cara.

TEMA
Lliure

PARTICIPACIÓ
A partir de majors d'edat al 31 de desembre de 2020

Modalitat Adult

Les decisions del jurat són inapel·lables i els membres d'aquest jurat han de resoldre segons el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes bases. El jurat es reserva el dret de considerar deserts els premis 
en el cas que els treballs presentats no arribin a un nivell mínim de qualitat.Els participants eximeixen l'organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent 
en què puguin incórrer les seves obres. El jurat ha de vetllar per la integritat del premi i no pot dividir les dotacions ni repartir els guardons entre dos o més guanyadors. El contingut dels treballs no podrà ser modificat 
en cap cas pels membres del jurat ni pels membres de l'organització. La presentació dels originals pressuposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases i dels drets i obligacions que se'n deriven.

El jurat estarà format per quatre membres: 1 membre del CERE, un membre de La Veu de Flix i dos escriptors locals assignats per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Flix. El veredicte es donarà a conèixer el 16 d’agost en el mateix acte de lliurament de premis de la Festa Major 2020.

JURAT

L’entrega de premis se celebrarà el dia 16 d’agost de 2020 a les 12.30 h a l’església parroquial i és condició obligada assistir a la recollida del premi per obtenir-lo. Prèviament es comunicarà 
als guanyadors que han estat premiats i hauran de confirmar l’assistència. En cas d’impossibilitat d’assistir-hi per força major, s’haurà d’assignar una persona per recollir el premi. 
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PREMIS
S'atorgaran 2 premis en metàl·lic i un record commemoratiu del certamen. A més, 
les dos obres premiades es publicaran a la revista local La Veu de Flix i a la pàgina 
web de l’Ajuntament. Als imports dels premis s'aplicaran les retencions fiscals 
pertinents.
 1r 125 €
 2n 75 €

ADMISSIÓ
La data límit de presentació de les obres és el 3 de juliol de 2020. Els treballs han de 
ser originals, inèdits i no poden estar premiats en cap altre certamen. Només es pot 
presentar una obra per autor/a. Si no compleixen aquestes bases no seran admesos. 

PRESENTACIÓ
Les obres s'enviaran en llengua catalana i en format Pdf a l'adreça electrònica 
pdc@flix.cat.
Les obres no han d'estar signades ni portar el nom de l'autor, només han de dur el 
títol del poema a la portada i un pseudònim a l'últim full.

Al correu s'hi indicarà:
• Nom i cognoms
• Adreça
• Any de naixement

• Telèfon de contacte
• Títol del relat
• Pseudònim

EXTENSIÓ
L'extensió serà entre 20 i 40 versos o equivalent.

TEMA
Lliure

PARTICIPACIÓ
Joves de 14 a 17 anys al 31 de desembre de 2020

Modalitat Jove

PREMIS
S'atorgaran 2 premis en metàl·lic i un record commemoratiu del certamen. A més, 
les dos obres premiades es publicaran a la revista local La Veu de Flix i a la pàgina 
web de l’Ajuntament. Als imports dels premis, s'hi aplicaran les retencions fiscals 
pertinents.
 1r 200 €
 2n 100 €

ADMISSIÓ
La data límit de presentació de les obres és el 3 de juliol de 2020. Els treballs han de 
ser originals, inèdits i no poden estar premiats en cap altre certamen. Només es pot 
presentar una obra per autor/a. Si no compleixen aquestes bases, no seran admesos.

PRESENTACIÓ
Les obres s'enviaran en llengua catalana i en format Pdf a l'adreça electrònica 
pdc@flix.cat.
Les obres no han d'estar signades ni portar el nom de l'autor, només han de dur el 
títol del poema a la portada i un pseudònim a l'últim full.
Al correu s'hi indicarà:
• Nom i cognoms
• Adreça
• Any de naixement

• Telèfon de contacte
• Títol del poema
• Pseudònim

EXTENSIÓ
L'extensió serà entre 20 i 40 versos o equivalent. 

TEMA
Lliure

PARTICIPACIÓ
A partir de majors d'edat al 31 de desembre de 2020

Modalitat Adult

Les decisions del jurat són inapel·lables i els membres d'aquest jurat han de resoldre segons el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes bases. El jurat es reserva el dret de considerar deserts els premis 
en el cas que els treballs presentats no arribin a un nivell mínim de qualitat.Els participants eximeixen l'organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent 
en què puguin incórrer les seves obres. El jurat ha de vetllar per la integritat del premi i no pot dividir les dotacions ni repartir els guardons entre dos o més guanyadors. El contingut dels treballs no podrà ser modificat 
en cap cas pels membres del jurat ni pels membres de l'organització. La presentació dels originals pressuposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases i dels drets i obligacions que se'n deriven.

El jurat estarà format per quatre membres: 1 membre del CERE, un membre de La Veu de Flix i dos escriptors locals assignats per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Flix. El veredicte es donarà a conèixer el 16 d’agost en el mateix acte de lliurament de premis de la Festa Major 2020.

JURAT

L’entrega de premis se celebrarà el dia 16 d’agost de 2020 a les 12.30 h a l’església parroquial i és condició obligada assistir a la recollida del premi per obtenir-lo. Prèviament es comunicarà 
als guanyadors que han estat premiats i hauran de confirmar l’assistència. En cas d’impossibilitat d’assistir-hi per força major, s’haurà d’assignar una persona per recollir el premi. 
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