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Bases certamen literari Sant Jordi 2023 
 

1. Les obres presentades al certamen han de ser en català. 

 

2. Les obres han de ser inèdites i originals. Les obres no poden haver estat premiades en cap altre 

concurs, ni poden ser presentades a cap certamen literari mentre aquest resti obert. 

 
3. Els/les alumnes de primària les escriuran a mà i lletra clara. Els/les participants de secundària i 

altres participants les hauran de presentar escrites a ordinador amb el caràcter Arial núm. 12 i 

amb espai 1,5. En el cas dels poemes visuals, s’acceptaran altres formats. 

 
4. Pel que fa a les obres plàstiques, han de ser en format A4. Es recomana que l’obra s’enganxi sobre 

un suport de cartró per tal de guanyar consistència.  

 
5. Cal vetllar per la correcció ortogràfica dels textos. 

 

6. Modalitats. 

Modalitats infantils i de joves: 

 

Cursos Modalitat 

I5 Representació plàstica inspirada en la llegenda de Sant Jordi 

1r Dibuix a partir d’un poema de Joana Raspall 

2n Rodolí + il·lustració relacionat amb l’obra de Josep Guinovart 

3r Cal·ligrama amb text al costat 

4t Conte (màxim 200 paraules) 

5è Poesia 

6è Narració (màxim 300 paraules) 

1r ESO Poesia visual inspirada en l’obra de Guillem Viladot 

2n ESO Narració (màxim 300 paraules) 

3r ESO Microrelat o micropoesia 

4t ESO Poesia concreta / Eslògan 

Joves de 16 a 18 Narració (màxim 300 paraules) 
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Modalitat d’adults: 

Majors 18 anys 
Narració (màxim 3.200 paraules) 

Poesia  

 

7. Hi haurà un premi i un accèssit per modalitat (primària i secundària). En les modalitats de primària 

i d’ESO, el premi i l’accèssit serà un val per bescanviar per llibres en català. També es pot declarar 

desert un premi si no hi ha cap obra que se’n consideri mereixedora. 

 

Cursos Premi 

I5 Obsequi per a tots els participants 

1r Diploma i 40 € (premi) | 20€ (accèssit) 

2n Diploma i 40 € (premi) | 20€ (accèssit) 

3r Diploma i 40 € (premi) | 20€ (accèssit) 

4t Diploma i 40 € (premi) | 20€ (accèssit) 

5è Diploma i 40 € (premi) | 20€ (accèssit) 

6è Diploma i 40 € (premi) | 20€ (accèssit) 

1r ESO Diploma i 40 € (premi) | 20€ (accèssit) 

2n ESO Diploma i 40 € (premi) | 20€ (accèssit) 

3r ESO Diploma i 40 € (premi) | 20€ (accèssit) 

4t ESO Diploma i 40 € (premi) | 20€ (accèssit) 

Joves de 16 a 18 Diploma i 100€ (premi) | 50€ (accèssit) 

 

Majors 18 anys Diploma i 300€ en cada modalitat 

 

 

8. Els treballs no hauran d’estar signats. Les dades d’identificació (títol, modalitat de l’obra, nom, 

curs/edat, correu electrònic i telèfon de l’autor/a) es posaran dins d’un sobre que s’haurà 

d’adjuntar amb un clip al darrere de l’obra i a fora del sobre hi ha de constar per aquest ordre: 

a. Títol de l’obra 

b. Premi al qual es concursa 

c. Curs/edat del participant 
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9. Totes les modalitats, a excepció dels majors de 18 anys, duran a terme els treballs el divendres 

10 de març en horari escolar als centres d’Agramunt i de la ZER del Sió. Per tal d’assegurar que 

els treballs es fan en igualtat de condicions, els centres es comprometen a no deixar sortir cap 

treball del centre, a recollir originals i esborranys el mateix dia i a entregar-los a les oficines de 

l’Ajuntament el dilluns 20 de març. Si algun participant no està matriculat en aquests centres cal 

que contacti amb l’Ajuntament abans del dia 3 de març. 

 

10. La temàtica de les obres és lliure.  

 
11. Pel que fa als majors de 18 anys, només podran presentar-se a una de les modalitats. 

 

12. Els treballs de les modalitats per a majors de 18 anys es poden presentar fins al divendres 24 de 

març a les oficines de l’Ajuntament o bé per correu electrònic (cultura@agramunt.cat) enviant 

dos documents adjunts en format Word: el primer amb el títol i l’obra i el segon amb les dades 

d’identificació del participant (nom i cognoms, DNI, adreça postal i telèfon de contacte).  

 

13. El Jurat estarà format per persones vinculades al món de la cultura i la seva composició es farà 

pública en l’acte de lliurament dels premis. 

 

14. Els resultats del certamen es donaran a conèixer en un acte el 23 d’abril de 2023. 

 

15. Els dibuixos de les representacions visuals d’I5 s’exposaran a l’Oficina de Turisme; la Poesia 

Visual, a Lo Pardal, i el dibuix de Viladot i la Poesia concreta/eslògan, a la Biblioteca Municipal 

Guillem Viladot. 

 

16. Els organitzadors es reserven el dret d’alterar les bases. Si això es produís, s’anunciarà 

oportunament. 

 

17. La revista Sió tindrà el dret de publicar les obres premiades. Tot i això, les obres restaran en 

propietat de l’Ajuntament d’Agramunt, que podrà publicar-les, també, en cas que ho cregui 

necessari. Sempre respectant el dret de la propietat dels autors. 

 

 

 

mailto:cultura@agramunt.cat
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18. Presentar-se a aquest concurs implica l’acceptació de totes les bases. En aquest sentit, es 

descartaran aquells treballs que no compleixin els requisits previstos en aquestes bases. 

 
 

Agramunt, febrer de 2023 


