
El  Col·lectiu  CalaCultura  i  l'Ajuntament  de  l'Ametlla  de  Mar,  convoquen  el  30è  Premi  de

Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, 2022.

En queden exclosos els guanyadors d'anys anteriors.

Els treballs (contes, relat o novel·la curta), escrits en català, seran inèdits i amb una extensió

d'entre 100 i 125 pàgines (marge: +/- 10 pàgines), en format DIN-A4, a doble espai i amb cos de

lletra 12. A la portada de l'original hi haurà el títol de l'obra, i les pàgines estaran numerades. 

Ni els treballs ni el seu enviament aniran signats, i s'han de fer arribar de la següent manera:

— Original en fitxer PDF, per correu electrònic*, a l'adreça premisNitdePoesia@outlook.com

> A l'assumpte es posarà, exactament: Narrativa/ Títol de l'obra.

— Plica en fitxer PDF (títol de l'obra, nom, població, adreça electrònica i telèfon de contacte),

per correu electrònic*, a l'adreça pliquesnitdepoesia@ametllamar.cat

> A l'assumpte es posarà, exactament: Narrativa/ Plica + Títol de l'obra.

* Adreça i capçalera del correu amb què es faci aquest enviament, no han de portar un nom que

identifiqui l'autor: en cas contrari, el treball serà desqualificat.

L'organització  es  compromet  a  custodiar  i  garantir  l'anonimat  dels  participants  i  a  revelar

únicament  la  plica  del  treball  guanyador,  així  com a  eliminar  la  resta  de  pliques  i  originals

presentats un cop el jurat hagi emès el veredicte.

El premi consisteix en una dotació econòmica de 1.500 euros (sotmesa a la legislació tributària

vigent)  i  la  publicació  del  llibre  a  la  col·lecció  Lo Marraco de  Pagès  Editors,  amb contracte

d'edició signat entre l'autor/a i l'editorial. En totes les edicions, s'haurà de fer esment que ha

rebut el 30è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, 2022. La dotació del premi no afectarà

als drets d'autor corresponents a totes i cadascuna de les edicions del llibre. 

El termini d'admissió es tancarà el 31 de gener de 2022.  

El  jurat  estarà format per  Cari  Ariño,  Sílvia  Mayans,  Coia  Valls,  Benjamí Torné i  Joan Callau,

coordinador del premi.

L'anunci del veredicte i el  lliurament del premi tindran lloc la  nit  de l'11 de juny en un acte

públic, dins del marc de la Nit de Poesia al carrer. El guanyador o la guanyadora haurà de ser-hi

present.

L'Ametlla de Mar, 30 d'octubre de 2021   /   #NitdePoesiaalcarrer #CalaCultura @CalaCultura


