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Participants. Hi poden participar totes les persones que ho desitgin.

Característiques. Les obres han de ser inèdites i escrites en català. Tindran
una extensió d’entre 20.000 i 40.000 caràcters, escrits amb ordinador, amb cos
12, amb interliniat 1,5 i a una sola cara

Temàtica. La temàtica és lliure, si bé el jurat tindrà en especial consideració
les obres l’acció de les quals transcorri al Pirineu.

Identificació. Les obres han d’anar signades amb un lema o pseudònim. S’a-
companyarà un sobre tancat, dins del qual hi figurarà la identificació de l’autor:
nom i cognoms, adreça, adreça electrònica i telèfon.

Termini i forma de presentació. El termini es tancarà el dia 30 de juny de
2016. Les obres es poden presentar de les maneres següents:
1. Forma tradicional: Fent arribar 5 còpies del treball en paper i una còpia en
suport informàtic (cd), a l’adreça de l’Ajuntament d’Organyà (Carretera de
Lleida, 21. 25794 Organyà). Identificació. Les obres han d’anar signades amb
un lema o pseudònim. S’acompanyarà un sobre tancat, dins del qual hi figurarà
la identificació de l’autor: nom i cognoms, adreça, adreça electrònica i telèfon.
2. Forma electrònica: Enviant un fitxer a l’adreça electrònica de la Fira:
firahomilies@organya.cat. Identificació: Les obres han d’anar signades amb
un lema o pseudònim. S’ha d’adjuntar un altre document amb la referència
“PLICA” on hi figurarà  la identificació de l’autor: nom i cognoms, adreça, adreça
electrònica i telèfon.

PREMI PIRINEU DE NARRACIÓ LITERÀRIA
Dotat per l'Ajuntament d'Organyà

Premis. S'atorgarà un primer premi dotat amb 1.600 euros i un segon premi
dotat amb 800 euros.

Publicació. Les dues obres guardonades seran publicades conjuntament en
un llibre que serà presentat en el mateix acte de lliurament dels premis d’en-
guany.

Jurat. El jurat estarà format per persones representatives i qualificades del món
del llibre al Pirineu. El jurat podrà declarar desert el premi i estarà facultat per
resoldre qualsevol dubte no previst en aquestes bases. El seu veredicte serà
inapel·lable.

Lliurament de premis. L'acte de proclamació i lliurament de premis es farà el
dissabte 3 de setembre de 2016 a Organyà.

Retencions. Als imports dels premis s'aplicaran, quan correspongui, les reten-
cions pertinents.

No devolució dels originals. Els originals de les obres presentades a concurs
no seran retornats.

Acceptació de les bases. La presentació en els premis literaris Homilies d'Or-
ganyà pressuposa l'acceptació de les seves bases.

PREMI JOSEP GRAU I
COLELL DE POESIA
Dotat per l’Associació

Cultural Tresponts Avall
i per l’Ajuntament

d’Organyà

PREMI ALT URGELL
DE CONTES CURTS
DE JOVES AUTORS

Dotat pel Consell Comarcal
de l’Alt Urgell

PREMI LLETRES DE
DONES DE RELATS 

Dotat pel Consorci
d’Atenció a les Persones

de l’Alt Urgell
amb el suport de l’Institut

Català de les Dones

PREMI GERMANS
ESPAR I TRESSENS
DE RELATS VISCUTS
Dotat pel Consell Comarcal

de l’Alt Urgell

Participants. Hi poden participar totes les
persones que ho desitgin.

Característiques. Les obres han de ser
inèdites i escrites en català. Tindran una
extensió d’entre 100 i 150 versos, escrits
amb ordinador, amb cos 12, amb interliniat
1,5 i a una sola cara. S'han de presentar
5 còpies del treball en paper i una còpia
en suport informàtic (cd). Només s’adme-
trà una obra per autor.

Identificació. Les obres han d’anar signa-
des amb un lema o pseudònim. S’acom-
panyarà un sobre tancat, dins del qual hi
figurarà la identificació de l’autor: nom i
cognoms, adreça, adreça electrònica i te-
lèfon.

Termini i lloc de presentació. El termini
es tancarà el dia 30 de juny de 2016. Cal
trametre les obres a l'Ajuntament d’Or-
ganyà. Ctra. de Lleida, 21 - 25794 Or-
ganyà.

Premi. S'atorgarà un primer premi dotat
amb 600 euros.

Jurat. El jurat estarà format per persones
representatives i qualificades del món del
llibre al Pirineu. El jurat podrà declarar de-
sert el premi i estarà facultat per resoldre
qualsevol dubte no previst en aquestes
bases. El seu veredicte serà inapel·lable.

Lliurament de premis. L'acte de procla-
mació i lliurament de premis es farà el dis-
sabte 3 de setembre de 2016 a Organyà.

Retencions. Als imports dels premis s'a-
plicaran, quan correspongui, les reten-
cions pertinents.

No devolució dels originals. Els originals
de les obres presentades a concurs no
seran retornats.

Acceptació de les bases. La presentació
en els premis literaris Homilies d'Organyà
pressuposa l'acceptació de les seves
bases

Participants. Hi poden participar tots els
joves d'edats compreses entre els 17 i els
35 anys, ambdues incloses.

Característiques. Les obres han de ser
inèdites i escrites en català. Amb una ex-
tensió màxima de 4 pàgines DIN A-4, es-
crites amb ordinador, amb cos 12, amb
interliniat 1,5 i a una sola cara. S'han de
presentar 4 còpies de cada conte més una
còpia en suport informàtic (cd).

Identificació. Cada participant pot pre-
sentar fins a dos contes, els quals es pre-
sentaran per separat i amb pseudònims
diferents. S’haurà d’incloure un sobre tan-
cat, dins del qual hi figurarà la identificació
de l'autor: nom i cognoms, adreça, ciutat i
codi postal, adreça electrònica i telèfon, i
s’adjuntarà una fotocòpia del DNI.

Termini i lloc de presentació. El termini
es tancarà el dia 30 de juny de 2016. Cal
trametre les obres al Consell Comarcal de
l’Alt Urgell. Adreça: Passeig Joan Brudieu,
15 - 25700 La Seu d’Urgell.

Premis. S’atorgarà un premi de 300 euros
per a la millor obra presentada a concurs.

Jurat. El jurat estarà format per persones
representatives i qualificades del món del
llibre al Pirineu. El jurat podrà declarar de-
sert el premi i estarà facultat per resoldre
qualsevol dubte no previst en aquestes
bases. El seu veredicte serà inapel·lable.

Lliurament de premis. L'acte de procla-
mació i lliurament de premis es farà el dis-
sabte 3 de setembre de 2016 a Organyà.

Retencions. Als imports dels premis s'a-
plicaran, quan correspongui, les reten-
cions pertinents.

No devolució dels originals. Els originals
de les obres presentades a concurs no
seran retornats.

Acceptació de les bases. La presentació
en els premis literaris Homilies d'Organyà
pressuposa l'acceptació de les seves
bases.

Participants. Hi poden participar totes les
persones majors de 18 anys. Només es
pot presentar una obra per autor/a.
Característiques. Extensió d'entre 5 i 10
pàgines (DIN A4) de text, escrits amb lletra
Arial 12, amb interliniat 1,5. S'han de pre-
sentar 5  còpies del treball en paper. La te-
màtica serà lliure, però ha de tractar sobre
l'univers de la dona. 
Identificació. Les obres han de lliurar-se
en un sobre tancat, a l'exterior del qual es
farà constar "8è Concurs de Relats Curts
Lletres de Dones" i el lema. s’hi inclourà
un sobre tancat, dins del qual hi figurarà la
identificació de l'autor/a: nom i cognoms,
adreça, ciutat i codi postal, adreça electrò-
nica i telèfon, i s'adjuntarà una fotocòpia
del DNI. 
Termini i lloc de presentació. El termini
es tancarà els dia 30 de juny de 2016. Cal
trametre les obres al Consorci d'Atenció a
les Persones (Pl. Soldevila - Centre Cívic
El Passeig, de la Seu d'Urgell).
Premi. S'atorgarà un primer premi dotat
amb 500 euros i es distingiran amb men-
ció especial, sense dotació econòmica, un
màxim de 8 obres.
Jurat. El jurat estarà format per persones
representatives i qualificades del món del
llibre al Pirineu. El jurat podrà declarar de-
sert el premi i estarà facultat per resoldre
qualsevol dubte no previst en aquestes
bases. El seu veredicte serà inapel·lable.

Lliurament de premis. L'acte de procla-
mació i lliurament de premis es farà el dis-
sabte 3 de setembre de 2016 a Organyà.

Retencions. Als imports dels premis s'a-
plicaran, quan correspongui, les reten-
cions pertinents.
Els originals de les obres presentades a
concurs no seran retornats.
Acceptació de les bases. La presentació
en els premis literaris Homilies d'Organyà
pressuposa l'acceptació de les seves
bases.

Participants. Hi poden participar totes les
persones més grans de 65 anys.

Modalitat i caractarístiques. Els relats
hauran de reflectir experiències viscudes
pels propis autors. Els treballs seran indivi-
duals i inèdits i estaran escrits en llengua
catalana. L’extensió serà de 2 a 5 pàgines
DIN A4, escrites amb ordinador, amb cos
12, amb interliniat 1,5 i a una sola cara.
S'han de presentar 3 còpies del treball en
paper i una còpia en suport informàtic (cd).

Identificació. Les obres han de lliurar-se en
un sobre tancat, a l'exterior del qual es farà
constar “Premi Germans Espar i Tressens
de la Gent Gran”. S’hi haurà d’incloure un
sobre tancat, dins del qual hi figurarà la
identificació de l'autor: nom i cognoms,
adreça, ciutat i codi postal, adreça electrò-
nica i telèfon, i s’adjuntarà una fotocòpia del
DNI.

Termini i lloc de presentació. El termini de
presentació finalitzarà el dia 30 de juny de
2016. Les obres s’hauran de fer arribar al
Consell Comarcal de l’Alt Urgell - Passeig
Joan Brudieu, 15 - 25700 La Seu d’Urgell.

Premi. S'atorgarà un primer premi, dotat
amb 300 euros.

Jurat. El jurat estarà format per persones
representatives i qualificades del món del
llibre al Pirineu. El jurat podrà declarar de-
sert el premi i estarà facultat per resoldre
qualsevol dubte no previst en aquestes
bases. El seu veredicte serà inapel·lable.

Lliurament de premis. L'acte de proclama-
ció i lliurament de premis es farà el dissabte
3 de setembre de 2016 a Organyà.

Retencions. Als imports dels premis s'apli-
caran, quan correspongui, les retencions
pertinents.

No devolució dels originals. Els originals
de les obres presentades a concurs no
seran retornats.

Acceptació de les bases. La presentació
en els premis literaris Homilies d'Organyà
pressuposa l'acceptació de les seves
bases.


