
 

CONVOCATÒRIA CONCURS LITERARI  Es Niell 2023 

ORGANITZAT PER L’OBRERIA DE SANTA CRISTINA 

 

1. GÈNERE: Narrativa 

 

2. TEMA: Lliure 

 

3. CATEGORIES 

A) Adults: a partir de 17 anys 

B) Estudiants: a partir del segon cicle d’ESO (3r i 4t)  

 

4. CONDICIONS 

Les obres presentades hauran de ser inèdites, estar escrites en català i no podran haver estat 

premiades en altres concursos ni trobar-se pendents de resolució en altres certàmens.  

El termini de presentació dels treballs s’acaba el 28 de febrer de 2023 a les 23:59 h.  

Les persones guanyadores de la categoria d’adults no es podran tornar presentar en un termini 

de 4 anys.  

Es poden presentar al premi persones de qualsevol indret de la geografia l’únic requisit és que 

cal que estiguin escrites en català.  

 

5. EXTENSIÓ 

A) Categoria d’adults: entre 10 i 12 fulls DIN A4, escrits per una cara, interlineat doble, amb font 

Arial de mida 12.  



B) Categoria de joves: entre 2 i 5 fulls DIN A4, escrits per una cara, interlineat doble, amb font 

Arial de mida 12. 

6. PRESENTACIÓ  

Les obres s’hauran d’enviar a l’adreça electrònica esniell@obreria.cat durant el mes de febrer. 

El termini acabarà el 28 de febrer a les 23:59 h. 

Els originals han de presentar-se en format PDF. S’enviaran dos arxius en un mateix correu: un 

amb el text de l’obra, títol i pseudònim, i l’altre amb el text de la declaració, amb el nom, 

cognom, adreça, telèfon, edat i DNI. Aquest segon arxiu s’obrirà una vegada el jurat hagi emès 

el veredicte.  

Un cop presentada l’obra, els autors no hi podran fer correccions, ampliar el text ni fer-hi cap 

altra modificació. 

 

7. VEREDICTE  I LLIURAMENT DE PREMIS 

Els veredictes es farà públic el dia 15 d’ abril a les 11 del matí a la cerimònia d’entrega de premis.  

Aquest acte es farà el mateix dia 15 d’ abril  a la plaça del Pi de Santa Cristina.  

El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis quan no hi hagi prou qualitat 

en els treballs i/o poca participació. 

8. JURAT 

El jurat estarà format per persones del món  de les lletres i de la cultura lloretenca, el nom de 

les quals es donarà a conèixer en el mateix acte de lliurament de premis. La seva decisió serà 

inapel·lable.  

9. REQUISITS LLIURAMENT DE PREMIS 

Per obtenir qualsevol premi, cal que els autors de les obres finalistes siguin presents en l’acte 

de lliurament de premis, el dia 15 d’abril de 2023 a les 11 h, o bé que hi hagi una persona que 

els representi.  

10. PREMIS PER CATEGORIA  

Adults (més de 17 anys) 

1r. PREMI  1.000 euros + publicació al butlletí de l’entitat 

Joves (a partir del segon cicle d’ESO) 

1r. PREMI Una tauleta tàctil i un lot de llibres de Santa Cristina 

2n. PREMI Un llibre electrònic i un lot de llibres de Santa Cristina  

  

mailto:esniell@obreria.cat


Per presentar-se al premi literari Es Niell, organitzat per  l’Obreria de Santa Cristina, cal acceptar 

aquestes bases.  

Lloret de Mar, 9 de novembre de 2022 

 

 

 

 

 


