
XXXV  CERTAMEN LITERARI EN LLENGUA 
CATALANA FOMENT MARTINENC 

 

Convocada la 35ena edició del Certamen Literari en llengua catalana del Foment Martinenc. El 
termini de presentació de treballs finalitza el dilluns 8 de novembre de 2021 i l’acte de lliurament 
de premis es celebrarà el dissabte 27 de novembre de 2021. Consulta aquí les bases del 
certamen: 

 
Bases 
 
1. Aquest certamen literari en llengua catalana és obert a la participació de tothom. 
 
2. S’estableixen dues modalitats: poesia i prosa. Extensió màxima de les obres en prosa: 3 fulls 
DIN A4, a doble espai i per una sola cara, amb lletra de mida 12. 

Les poesies, també a doble espai, no podran excedir els seixanta versos. Les poesies seran 
tractades com a una sola unitat amb independència del nombre de versos. Si un participant vol 
presentar un conjunt de poemes curts haurà d’indicar que formen part d’un mateix corpus i no 
podran sobrepassar dels seixanta. 

3. La presentació al certamen es farà de forma digital enviant les obres participants al 
correu: certamenliterari@fomentmartinenc.org 
 
El correu ha de tenir els següents fitxers adjunts: 

-Un document word amb les dades personals de l’autor (nom, cognoms, adreça i telèfon de 
contacte). 

-El text en prosa o poesia presentats al certamen amb el títol seguit del pseudònim com a nom 
del document. (Exemple: Tirant lo Blanc- J. Martorell). 

-Cada participant només pot enviar una obra en cada una de les modalitats. En cas de rebre una 
participació amb diferents arxius només participarà el primer d’aquests. 

L’organització del concurs es compromet a mantenir l’anonimat dels autors de forma que els 
membres del jurat només tindran accés als textos i en cap cas al document adjunt amb les dades 
personals dels participants. 

4. S’atorgaran tres premis per a cada modalitat: 

Primer premi 200 € i trofeu 

Segon premi 100 € i trofeu 

Tercer premi 75 € i trofeu 

5. Formaran el jurat tres persones competents en el camp de la llengua, la cultura i la literatura 
vinculades al Foment Martinenc. 

6. El veredicte es farà públic el dissabte 27 de novembre de 2021 amb un format acord amb la 
situació COVID marcada pel PROCICAT. 

7. El jurat es reserva el dret de resoldre qualsevol incidència que es pugui presentar. 
 
8. FOMENT MARTINENC es reserva el dret de disposar dels treballs premiats, si en algun 
moment ho considera oportú. 

9. Les obres premiades seran publicades en un llibret que serà entregat a tots els presents en 
l’acte de l’entrega de premis o es podrà recollir a la secretaria del FM. 

Barcelona, setembre 2021 


