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1. Les obres participants en aquest Premi de Novel·la
Breu hauran de ser inèdites i escrites en llengua catalana.
2. El tema serà de lliure elecció.
3. D’originals, caldrà presentar-ne una copia impresa,
degudament encuadernada i juntament amb el suport informàtic.
4. Els treballs s’encapçalaran amb un lema acompanyats d’una plica tancada. En la part exterior, hi figurarà el lema i en el seu interior el títol de l’obra, la
identificació i l’adreça de l’autor, un telèfon de contacte i un breu currículum.
5. Els treballs han de tenir una extensió entre 30.000 i
40.000 paraules.
6. Les pàgines dels treballs presentats hauran d’anar
numerades.
7. Els originals s’adreçaran a l’Ajuntament de Mollerussa (plaça de l’Ajuntament, 2, CP25230), fins al 31 de
gener de 2020, indicant en el sobre PREMI LITERARI
CIUTAT DE MOLLERUSSA. Els/les autors/es de les
obres presesentades a no retirar-les abans de fer-se
públic el veredicte del jurat.

8. La dotació del premi serà de 5.000€ (Se’n deduiran
els impostos corresponents). L’obra serà editada per
Pagès Editors.
9. També es concedirà un accèssit a criteri del jurat
dotat amb 1.000€ (dels quals se’n deduiran els impostos corresponents). Per a la seva publicació caldrà que consti “Accèssit PREMI LITERARI CIUTAT DE
MOLLERUSSA 2020”.
10. A criteri del jurat, el premi podrà ser declarat desert.
11. El jurat estarà format per Josep Borrell, Pep Coll, Llucia Ramis, Albert Villaró i Diana Solé.
12. El veredicte del jurat es farà públic durant l’acte acadèmic que se celebrarà el divendres 17 d’abril, dins
el marc de les Festes de Sant Isidori 2020, que tradicionalment organitza l’Ajuntament de Mollerussa.
13. Els treballs presentats no es retornaran.
14. El fet de presentar-se suposa l’acceptació d’aquestes bases.
15. Qualsevol altre tema no previst explícitament en
aquestes bases que es relacioni amb la presentació, la deliberació i l’atorgament del premi serà resolt
pels membres del jurat i, si cal, per majoria dels seus
membres.
Per mes informació adreceu-vos a:
Plaça de l’Ajuntament, 2 · 25230 Mollerussa
Tel. 973603849 · a/e: a.cullere@ajmollerussa.cat

