
ORGANITZACIÓ

Biblioteca Francesc Candel
Carrer d’Amnistia Internacional, 10
08038 Barcelona
Telèfon: 933 32 53 75
Adreça electrònica: b.barcelona.fc@diba.cat
www.bcn.cat/bibfrancesccandel

Biblioteca Vapor Vell
Ptge. Vapor Vell, 1
08028 Barcelona
Telèfon: 934 09 72 31
Adreça electrònica: b.barcelona.vv@diba.cat
www.bcn.cat/bibvaporvell

Biblioteca Poble-sec – Francesc Boix
Carrer de Blai, 34
08004 Barcelona
Telèfon: 934 43 01 05
Adreça electrònica: b.barcelona.ps@diba.cat
www.bcn.cat/bibfrancescboix
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BASES DEL CERTAMEN

1. El certamen és obert a qualsevol persona que hi vulgui participar.

2. La participació en el certamen comporta acceptar aquestes bases.

3. Els treballs que s’hi presentin han de ser originals i poden estar 
escrits en català o en castellà. 

4. Els treballs presentats no poden haver estat premiats anterior-
ment a un altre concurs literari.

5. No es pot presentar més d’un treball per persona a la mateixa 
modalitat.

6. Els treballs han d’estar escrits amb ordinador amb el programa 
Word (amb el tipus de lletra Arial, cos 12), en fulls DIN A4 escrits 
a una sola cara i a doble espai. 

7. Tots els concursants hauran de presentar-se amb pseudònim. 

8. Els treballs s’han de presentar dins d’un sobre DIN A4 o similar 
tancat, on hi consti “Certamen Literari Francesc Candel”, i a l’in-
terior del qual hi ha d’haver: 

• L’original, en quatre còpies impreses, on hi consti la modalitat 
de participació, el títol de l’obra i el pseudònim del concursant. 

• En un paper a dins d’un sobre tancat hi han de constar les da-
des personals de l’autor/a: pseudònim, nom i cognoms, data 
de naixement, adreça i telèfon, i, en cas de tenir-ne, adreça de 
correu electrònic. A l’exterior d’aquest sobre cal consignar la 
modalitat a la qual es presenta, títol de l’obra i el pseudònim 
del concursant.

9. Els treballs s’han de fer arribar a qualsevol de les tres biblio-
teques del districte Sants-Montjuïc: Biblioteca Francesc Candel 
(Amnistia Internacional, 8-10), Biblioteca Vapor Vell (Joan Güell, 
14-22) i Biblioteca Francesc Boix (Blai, 34), de l’1 de març al 9 
d’abril de 2016, dins l’horari de cada centre. 

10. El Jurat estarà integrat per representants culturals del Districte 
de Sants-Montjuïc i personalitats especialistes en les diferents 
modalitats del certamen que apareix en el dors.

11. El Jurat determinarà els guanyadors en els diversos apartats i 
categories, i es reservarà el dret a considerar desert un premi. La 
seva decisió és inapel·lable. 

12. El veredicte del Jurat es farà públic en l’acte de lliurament de pre-
mis, que tindrà lloc el dimecres 25 de maig a les 19 hores a la Bi-
blioteca Francesc Candel. Aquest mateix dia, tots els participants 
en el certamen d’ enguany que assisteixin a l’acte rebran un llibre 
dels premiats de l’edició 2015 com a premi a la seva participació.

El llibre editat amb els textos premiats de la present edició estarà 
disponible a les Biblioteques Francesc Candel, Vapor Vell i Fran-
cesc Boix i a l’Arxiu del Districte de Sants-Montjuïc, a partir del 
mes de setembre. 

13. El Districte de Sants-Montjuïc publicarà els textos originals gua-
nyadors a la seva web (ajuntament.barcelona.cat/sants-montju-
ic), i les tres biblioteques a les seves pàgines webs.

Els llibres editats en anys anteriors estan disponibles per a consulta a 
la Biblioteca Francesc Candel i a l’Arxiu del Districte Sants-Montjuïc.

MODALITAT DEL CERTAMEN

RELAT CURT
El tema és lliure, però integrat dins dels paràmetres de la narrativa, 
realista o de ficció. Se n’estableixen dues categories:

JUVENIL, entre 14 i 18 anys
L’extensió màxima ha de ser de 5 fulls. 
El guanyador serà premiat amb un trofeu i 300 €.
El finalista serà premiat amb un trofeu i 100 €.

ADULT, a partir de 19 anys
L’extensió màxima ha de ser 5 fulls.
El guanyador serà premiat amb un trofeu i 300 €.
El finalista serà premiat amb un trofeu i 100 €.

POESIA
El tema és lliure. L’extensió màxima és de 50 versos o línies. 
El guanyador serà premiat amb un trofeu i 300 €.
El finalista serà premiat amb un trofeu i 100 €.

REPORTATGE PERIODÍSTIC
Aquesta modalitat neix inspirada en l’obra d’en Francesc Candel, 
que va tenir el seu eix en la narració d’experiències humanes reals, 
a través d’una prolífica obra periodística. En aquesta edició obrim 
el concurs en totes les modalitats de periodisme, i queda obert al 
reportatge, crònica periodística o article d’opinió.

L’extensió màxima ha de ser de 10 fulls.
El guanyador serà premiat amb un trofeu i 300 €.
El finalista serà premiat amb un trofeu i 100 €.

Els imports dels premis de les diferents modalitats ja tenen aplicada 
la retenció del 21% i es pagaran mitjançant transferència bancària, 
sempre que no es tingui cap deute amb la hisenda municipal.

PRESIDENT DEL JURAT
Joan Sanromà Conseller de Cultura 
del Districte Sants-Montjuïc

RELAT CURT JUVENIL
Jaume Centelles Escriptor i pedagog
Jordi Mateu Professor de l’Escola 
Can Clos
Joan Delgado Director biblioteca 
Poble-sec - Francesc Boix
Hortènsia Gali Fundació Sierra i Fabra

RELAT CURT ADULT
Mònica Boix Biblioteca 
Francesc Candel
Martí Carandell Professor 
de l’Institut Domènech i Montaner
Antoni Reig Periodista, professor 
de comunicació de la UAB i membre 
d’Òmnium Sants.

JURAT

REPORTATGE 
PERIODÍSTIC

Genís Sinca 
Escriptor i periodista
Joan Barutel President de 
l’AMCL: LA Marina FM i Diari 
la Marina
Pere Baltà President de la 
Fundació Paco Candel
Oleguer Forcades 
Director de Sants 3 Ràdio

POESIA
Ricardo Reiteno 
Escriptor i activista cultural
Maria Lorente Becerra 
Escriptora
Julián Figueres Director 
biblioteca Vapor Vell


