
PREMIS LITERARIS 
HOMILIES D’ORGANYÀ
              CONVOCATÒRIA 2021



Organyà, la vila de les Homilies, se suma novament a la promoció de la literatura en llengua catalana 
amb una nova convocatòria dels seus premis literaris, corresponents a l’any 2021. Enguany el premi 
major, el Pirineu de narració literària, arriba a la 25a edició, els mateixos anys que complirà la Fira del 
Llibre del Pirineu, en la qual s’emmarquen els guardons. D’altra banda, s’incorpora un nou premi, el 
“Mort qui t’ha mort?”, de relat negre, convocat pel Govern d’Andorra.

Les institucions que doten els altres premis són l’Ajuntament d’Organyà, el Govern d’Andorra, el Con-
sell Comarcal de l’Alt Urgell, el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell i la delegació d’Òm-
nium Cultural a l’Alt Urgell, amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida.

En les pàgines successives trobareu les bases dels sis guardons que formen el cartell de premis:

l Pirineu, de narració literària
l Mort, qui t’ha mort?, de relat negre
l Josep Grau i Colell, de poesia
l Alt Urgell, de joves autors
l Lletres de Dones, de relats curts
l Germans Espar i Tressens, de relats viscuts 
l Narieda, de redacció infantil

A més a més, es farà el lliurament del premi Mn. Albert Vives a la trajectòria periodística.

La 25a Fira del Llibre del Pirineu se celebrarà els dies 3, 4 i 5 de setembre. Es tracta d’una festa literària 
que aplega autors, editors i llibreters del territori i els posa en contacte amb lectors d’aquí i d’arreu. 
Unes homilies modernes, escrites i llegides per escriptors de renom representen un dels punts culmi-
nants de la celebració. Justament enguany es presentarà el llibre que aplegarà les homilies que s’han 
escrit i llegit des de 2005. Espectacles literaris, concerts, visites guiades i animacions infantils comple-
ten un ampli programa d’actes. Us hi convidem!



PREMI PIRINEU 
DE NARRACIÓ LITERÀRIA
DOTAT PER L’AJUNTAMENT D’ORGANYÀ

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 i amb interlineat 1,5. Només s’admetrà una obra per autor.

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

Formes de presentació. Les obres es poden presentar pels procediments següents:

1. Electrònica: Enviant un fitxer PDF a l’adreça electrònica: firahomilies@organya.cat amb la indicació “Premi Pirineu” en el camp 
“assumpte”. Les obres no han d’anar signades. S’ha d’adjuntar un altre document amb la referència “PLICA” on hi figurarà la iden-
tificació de l’autor: nom i cognoms, adreça, adreça electrònica i telèfon.

2. Tradicional: Fent arribar 3 còpies del treball en paper a l’adreça de l’Ajuntament d’Organyà (Carretera de Lleida, 21. 25794 Or-
ganyà). Al sobre de la tramesa es farà constar “Premi Pirineu”. Les obres no han d’anar signades. S’acompanyarà un sobre tancat, 
dins del qual hi figurarà la identificació de l’autor: nom i cognoms, adreça, adreça electrònica i telèfon.

Termini. El termini de recepció d’originals es tancarà el dia 20 de maig de 2021. Un cop presentades, les obres no es podran retirar 
del concurs sota cap concepte. 

Premis. S’atorgarà un primer premi dotat amb 2.200 euros i un segon premi dotat amb 1.100 euros.

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

Jurat. El jurat estarà format per Maite Argerich, Isidre Domenjó, Montse Ferrer, Roser Pubill i Josep Maria Vigo. 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 4 de setembre de 2021 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 Homilies d’Organyà pressuposa l’acceptació de les seves bases.
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PREMI “MORT, QUI T’HA MORT?” 
DE RELAT NEGRE
DOTAT PEL GOVERN D’ANDORRA

Participants. Hi poden participar totes les persones més grans de 18 anys.

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 i amb interlineat 1,5. Només s’admetrà una obra per participant.

Temàtica. Històries negres, lliures en la temàtica. El jurat tindrà en especial consideració les obres l’acció de les quals transcorri al 
Pirineu.

Formes de presentació. Les obres es poden presentar pels procediments següents:

1. Electrònica: Enviant un fitxer PDF a l’adreça electrònica: firahomilies@organya.cat amb la indicació “Premi MORT, QUI T’HA 
MORT?” en el camp “assumpte”. Les obres no han d’anar signades. S’ha d’adjuntar un altre document amb la referència “PLICA” on 
hi figurarà la identificació de l’autor/a: nom i cognoms, adreça, adreça electrònica i telèfon.

2. Tradicional: Fent arribar 3 còpies del treball en paper a l’adreça de l’Ajuntament d’Organyà (Carretera de Lleida, 21. 25794 Or-
ganyà). Al sobre de la tramesa es farà constar “Premi MORT, QUI T’HA MORT?”. Les obres no han d’anar signades. S’acompanyarà un 
sobre tancat, dins del qual hi figurarà la identificació de l’autor/a: nom i cognoms, adreça, adreça electrònica i telèfon.

Termini. El termini de recepció d’originals es tancarà el dia 20 de maig de 2021. Un cop presentades, les obres no es podran retirar 
del concurs sota cap concepte.

Premis. S’atorgarà un premi dotat amb 1.500 euros.

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

Jurat. El jurat podrà declarar desert el premi i estarà facultat per resoldre qualsevol dubte no previst en aquestes bases. El seu vere-
dicte serà inapel·lable.

Lliurament de premis. L’acte de proclamació i lliurament de premis es farà el dissabte 4 de setembre de 2021 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 Homilies d’Organyà pressuposa l’acceptació de les seves bases. 
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PREMI ALT URGELL 
DE JOVES AUTORS
DOTAT PEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL

Participants. Hi poden participar tots els/les joves d’edats compreses entre els 17 i els 30 anys.

Característiques. Les obres han de ser inèdites i escrites en català. Amb una extensió màxima de 5 pàgines DIN A-4, escrites amb 
ordinador, amb cos 12 i amb interlineat 1,5. Cada participant pot presentar fins a dos contes, els quals es presentaran per separat i 
amb pseudònims diferents. 

Formes de presentació. Les obres es poden presentar pels procediments següents:

1. Electrònica: Enviant un fitxer PDF a la següent adreça electrònica: joventut@ccau.cat amb la indicació “Premi Alt Urgell de Joves 
Autors” 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 còpia del DNI.

2. Tradicional: Fent arribar 3 còpies del treball en paper a l’adreça: Oficina Jove de l’Alt Urgell. Camí de la Palanca, s/n - 25700 La Seu 
d’Urgell. Al sobre de la tramesa es farà constar “Premi Alt Urgell de joves autors”.  Les obres hauran d’anar signades amb un lema o 
pseudònim. S’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 electrònica i telèfon, i s’adjuntarà una fotocòpia del DNI.

Termini. El termini de recepció d’originals es tancarà el dia 20 de maig de 2021. Un cop presentades, les obres no es podran retirar 
del concurs sota cap concepte.

Premi. S’atorgarà un únic premi dotat amb 600 euros.

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 Joel Aubet, Pepita Clop, Albert Galindo, Eva Múrcia i Eva Serra. 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 4 de setembre de 2021 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 Homilies d’Organyà pressuposa l’acceptació de les seves bases.
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PREMI JOSEP GRAU I COLELL 
DE POESIA
DOTAT PER L’AJUNTAMENT D’ORGANYÀ

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 i amb interlineat 1,5. Cada participant pot presentar fins a dues obres, les quals es presentaran per separat i 
amb pseudònims diferents. 

Forma de presentació. Les obres es poden presentar pels procediments següents:

1. Electrònica: Enviant un fitxer PDF a l’adreça electrònica: firahomilies@organya.cat amb la indicació “Premi Josep Grau i Colell” 
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, adreça electrònica i telèfon.

2. Tradicional: Fent arribar 3 còpies del treball en paper a l’adreça de l’Ajuntament d’Organyà (Carretera de Lleida, 21. 25794 Organ-
yà). Al sobre de la tramesa es farà constar “Premi Josep Grau i Colell”. Les obres hauran 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.

Termini. El termini de recepció d’originals es tancarà el dia 20 de maig de 2021 Un cop presentades, les obres no es podran retirar 
del concurs sota cap concepte. 

Premi. S’atorgarà un únic premi dotat amb 600 euros.

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 Joan Graell, Jaume Invernon, Marta Jordana, Enric Quílez i Conxita Rabasa. 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 4 de setembre de 2021 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 Homilies d’Organyà pressuposa l’acceptació de les seves bases.
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PREMI GERMANS ESPAR I TRESSENS 
DE RELATS VISCUTS
DOTAT PEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL

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

Característiques. Els relats, en prosa, hauran de narrar experiències viscudes pels propis autors. Els treballs han de ser inèdits i 
estar escrits en llengua catalana. L’extensió serà de 2 a 5 pàgines DIN A4, escrites amb ordinador, amb cos 12, amb interlineat 1,5 i 
a una sola cara. Cada participant pot presentar fins a dos relats, els quals es presentaran per separat i amb pseudònims diferents. 

Formes de presentació. Les obres es poden presentar pels procediments següents:

1. Electrònica: Enviant un fitxer PDF a la següent adreça electrònica: cultura@ccau.cat amb la indicació “Premi Germans Espar i 
Tressens” 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 fotocòpia del DNI.

2. Tradicional: Fent arribar 3 còpies del treball en paper a l’adreça del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (Passeig Joan Brudieu, 15 - 
25700 La Seu d’Urgell). Al sobre de la tramesa es farà constar “Premi Germans Espar i Tressens”. Les obres hauran d’anar signades 
amb un lema o pseudònim. S’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 electrònica i telèfon, i s’adjuntarà una fotocòpia del DNI.

Termini. El termini de recepció d’originals es tancarà el dia 20 de maig de 2021. Un cop presentades, les obres no es podran retirar 
del concurs sota cap concepte.

Premi. S’atorgarà un únic premi dotat amb 600 euros.

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 Joan Aixàs, Amadeu Gallart, Sol Gasch, Julio Quílez i Carme Ribó. 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 4 de setembre de 2021 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 Homilies d’Organyà pressuposa l’acceptació de les seves bases.
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PREMI LLETRES DE DONES 
DE RELATS CURTS
DOTAT PEL CONSORCI D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE L’ALT URGELL

Participants. Hi poden participar totes les persones més grans de 18 anys. 

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.  Només es pot presentar una obra per autor/a.

Formes de presentació. Les obres es poden presentar pels procediments següents:

1. Electrònica: Enviant un fitxer PDF a la següent adreça electrònica: igualtat@capau.cat amb la indicació “Concurs de Relats Curts 
Lletres de Dones 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.

2. Tradicional: Fent arribar 1 còpia 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.

Termini. El termini de recepció d’originals es tancarà el dia 20 de maig de 2021. Un cop presentades, les obres no es podran retirar 
del concurs sota cap concepte.

 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 Genisa G. Carricondo. Marta Grau, Anna Martí, Cristina Orduña i Elisabeth Segura. 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 4 de setembre de 2021 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 Homilies d’Organyà pressuposa l’acceptació de les seves bases.
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PREMI NARIEDA 
DE REDACCIÓ INFANTIL PER A NENES I NENS ALUMNES DE LES ESCOLES DE LA ZER 
NARIEDA (COLL DE NARGÓ, PERAMOLA I ORGANYÀ)

Categories. A. Cicle Inicial (1r i 2n curs) - B. Cicle Mitjà (3r i 4t curs) - C. Cicle Superior (5è i 6è curs)

Característiques. Les obres han de ser inèdites, escrites a ordinador (lletra Arial, amb cos 12 i amb interlineat 1,5), i en català. Per a 
la categoria A l’extensió màxima és d’un full DINA4 a una sola cara i pot combinar text i il·lustracions. Per les categories B i C l’extensió 
màxima és de dos fulls DINA4 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 o bé estigui 
relacionada amb el nostre entorn.

Formes de presentació. Les obres es poden presentar pels procediments següents:

1. Electrònica. Enviant un fitxer PDF a l’adreça electrònica: firahomilies@organya.cat,  amb la indicació “Premi Narieda” 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 de la persona que ho ha escrit, la seva adreça i població, el nom i cognoms de la mare 
o del pare (o dels tutors), i un telèfon de contacte.

2. Tradicional. Personalment a la direcció del centre escolar, en un sobre tancat on s’hi indiqui “Premis Literaris “Homilies d’Organyà”.  
Premi Narieda 2021” Dins d’aquest sobre caldrà incloure’n un altre (també tancat) amb un document dins on hi consti el nom i cognoms 
de la persona que ho ha escrit, la seva adreça i població, el nom i cognoms de la mare o del pare (o dels tutors), un telèfon i una adreça 
electrònica de contacte. 

Termini de presentació. Fins les 16.00 hores del dia 20 de maig de 2021.

Publicitat del veredicte. Les persones guanyadores seran anunciades a la/les pàgina/es web/webs de/dels l’Ajuntament i se les con-
vidarà a un acte de reconeixement i lliurament del xec regal  que es farà l’última setmana de curs. També seran convidades a l’acte de 
lliurament dels Premis Literaris “Homilies d’Organyà” que tindrà lloc el proper 4 de setembre, a Organyà, dins el marc de la Fira del Llibre 
del Pirineu, on se les hi lliurarà el Diploma corresponent.

Premis per categoria. 
1r premi:  xec regal de 100 € en material didàctic 
2n premi:  xec regal de 60 € en material didàctic 
3r premi:  xec regal de 40 € en material didàctic

Publicació. Els primers premis passaran a formar part del llibre del Premis Literaris “Homilies d’Organyà” que es lliurarà a les totes les 
persones guanyadores, juntament amb el diploma, en l’acte solemne que tindrà lloc el proper 4 de setembre a Organyà, dins del marc 
de la Fira del Llibre del Pirineu. Una còpia de tots els treballs presentats s’exposaran per a la lectura a les escoles durant el mes de juny.
Jurat. El jurat estarà format per un integrant de cada centre educatiu, el director de la ZER i una persona designada pels Ajuntaments. 
El seu veredicte serà inapel•lable.

Acceptació de les bases. La presentació en el Premi Narieda pressuposa l’acceptació de les seves bases.

*En els centres educatius on hi hagi persones premiades i en un horari a concretar.
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Premis dotats per:

Amb el suport de:

Ajuntament
d’Organyà

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell

Premis Homilies 2020


