
Aquest concurs s’adreça a tots els nois i noies residents o estudiants a Sabadell nascuts entre 
els anys 1996 i 2003.

1. El XXXIV Concurs Literari Joan Oliver “Pere Quart” aplega dos vessants: PROSA I POESIA.

Opten als premis el treballs presentats per a cadascuna de les categories que compleixin 
les bases de l’esmentat concurs.

2. S’estableixen tres categories repartides de la forma següent:

A. Nois i noies nascuts els anys 2002 i 2003.
B. Nois i noies nascuts els anys 1999, 2000 i 2001.
C. Nois i noies nascuts els anys 1996, 1997 i 1998.

3. Pel que fa a la presentació dels treballs de PROSA i POESIA:

 Els treballs han d’ésser escrits íntegrament en català, a ordinador, per una sola cara, a 
doble espai, grapats i amb el títol i la categoria a cadascuna de les còpies. No s’accepten 
còpies signades o bé que no compleixin alguns d’aquests requisits.

 El tema és lliure.

 El treballs han de ser originals, inèdits i no haver estat guanyadors en altres certàmens.

 Es pot presentar un sol treball per modalitat i cada participant no pot obtenir més d’un 
premi.

 L’extensió dels escrits és:

Prosa: màxim 6 pàgines (format: arial 12, interlineat doble).
Poesia: màxim 150 versos.

 S’ha de presentar 1 original i 5 còpies de cadascun dels treballs.

4. Forma de lliurament dels treballs: s’han de presentar en un sobre tancat, a l’exterior del 
qual hi ha de constar el títol de l’obra, la categoria i el vessant.

Igualment, cal presentar un altre sobre, a l’interior del qual s’han de fer constar les 
dades següents: nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, fotocòpia del DNI i 
el document de “Declaració responsable” (només els majors de 16 anys). El sobre s’ha 
de presentar tancat i hi ha de constar el títol de l’obra, la categoria i el vessant (prosa o 
poesia).

5. Els treballs s’han de lliurar del 10 al 21 de febrer de 2014, al Sabadell Atenció Jove (SAJ), al 
c. de Blasco de Garay, 19.

6. S’estableixen els premis següents, per categoria i modalitat:

 Un primer premi de 200 e.

 Dos accèssits de 130 e.

 Els premis es faran efectius, la meitat en metàl·lic –mitjançant taló bancari– i l’altra 

meitat en llibres.

7. El veredicte del jurat es farà públic pels volts de Sant Jordi. El jurat es reserva la possibilitat 
de declarar el premi desert si ho creu convenient.

8. Els originals no es retornaran. Les obres guanyadores es publicaran en un llibre.

9. Les persones majors de 16 anys han de presentar signada la declaració responsable 
annexa i afegir-la al contingut del sobre amb les dades personals.

10. Qualsevol situació imprevista que pugui sorgir la resoldran les entitats organitzadores.

El fet de concursar implica l’acceptació total d’aquestes bases, que són un extracte de les aprovades per la Junta de 
Govern Local el 25 d’octubre de 2013 i es troben publicades al web municipal: www.sabadell.cat/ciutatiescola. 

BASES DEL XXXIV CONCURS LITERARI 
JOAN OLIVER “PERE QUART” 
PER A NOIS I NOIES D’11 A 18 ANYS


