
PREMI LLETRES DE DONES 
DE RELATS CURTS 

DOTAT PEL CONSORCI D’ATENCIÓ 
A LES PERSONES DE L’ALT URGELL (CAPAU)

  Participants. Hi poden participar totes les persones  
  més grans 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 interlineat 1,5. La temàtica serà lliure, però ha de 
tractar sobre l’univers de la dona. 
Formes de presentació. Les obres es poden presentar pels procedi-
ments següents:
1. Forma tradicional: Fent arribar 5 còpies del treball en paper a l’adreça del 
Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (Centre Cívic El Passeig. Plaça 
Soldevila, 1, 1r - 25700 La Seu d’Urgell). Al sobre de la tramesa es farà constar 
“Concurs de Relats Curts Lletres de Dones”. S’haurà d’incloure un sobre tancat, 
dins del qual hi figurarà la identificació de l’autor/a: nom i cognoms, adreça, 
ciutat i codi postal, adreça electrònica i telèfon, i s’adjuntarà una còpia del DNI.
2. Forma electrònica: Enviant un fitxer PDF a la següent adreça electrònica: 
igualtat@capau.cat amb la indicació “Concurs de Relats Curts Lletres de Do-
nes en el camp “assumpte”. 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, ciutat i codi postal, 
adreça electrònica i telèfon, i s’adjuntarà una còpia del DNI.
Termini. El termini de recepció d’originals es tancarà el dia 4 de maig de 2018. 
Premi. S’atorgarà un primer premi dotat amb 600 euros i es podran distingir 
amb menció especial, sense dotació econòmica, un màxim de 4 obres.
Publicació. L’obra guardonada serà publicada en un llibre col·lectiu dels premis 
Homilies, que serà presentat en el mateix acte de lliurament dels premis d’enguany.
Jurat. El jurat estarà format per Txema Díaz-Torrent, Dolors Espluga, Roser 
Guix, Anna Martí i Rosa Talamàs. El jurat podrà declarar desert el premi i es-
tarà 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 1 de setembre de 2018 a Organyà.
Retencions. Als imports dels premis s’aplicaran, quan correspongui, les 
retencions fiscals 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 Homi-
lies d’Organyà pressuposa l’acceptació de les seves bases.

PREMIS LITERARIS HOMILIES D’ORGANYÀ


