
                       

 

    Premi Josep Pallach de narrativa curta juvenil 

       
                   AJUNTAMENT DE BEGUR 

En col·laboració amb la Fundació Josep Pallach 
 

Bases de la VII edició 
 

Destinataris: 

S’estableixen tres categories: 

A) Alumnes de primer i segon d’ESO (de 12 a 14 anys) 

B) Alumnes de tercer i quart d’ESO (de 14 a 16 anys) 

C) Alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius (de 16 a 19 anys) 

 

Lliurament dels treballs: 

Oficina de Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Begur Plaça 

de l’Església, 8. 17255 Begur (Girona) 

Telèfon: 972 62 41 55 (Àrea de Cultura) 

 

Bases: 

 

1. Les obres han d’incidir en els valors del compromís social i la 

solidaritat. 

2. Han de ser escrites en català, inèdites i no haver estat premiades 

en cap altre concurs ni estar pendents de cap altre veredicte. 

3. Cada obra ha de tenir una extensió de 3 a 5 fulls en les categories 

A i B, i de 5 a 10 fulls en la categoria C. 

S’han de presentar cinc còpies, a doble espai justificat i per una 

sola cara (Arial, cos 12). Totes les obres han de fer constar un títol 

i un pseudònim i la categoria en què participen. S’han 

d’acompanyar d’un sobre tancat amb el nom, l’adreça  

 

i el telèfon, així com el curs i el centre al qual pertany l’alumne. 

Només es pot presentar una obra per persona. 



4. Cada centre podrà presentar un màxim de 4 treballs per 

categoria. 

5. El jurat estarà format per un representant de l’Ajuntament de 

Begur, un representant de la família Pallach, un representant de la 

Fundació Josep Pallach, una persona vinculada al món educatiu i 

una persona vinculada al món de les lletres. El seu veredicte és 

inapel·lable. 

6·El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert en 

qualsevol de les seves categories. 

7. Els treballs premiats passaran a ser propietat de l’organització, 

la qual es reserva el dret de publicar-los. 

8. Els treballs presentats a concurs no es retornaran i seran 

destruïts. 

9.  Els autors de les obres guardonades es comprometen a assistir 

a l’acte de lliurament del premi o bé delegar-ho en alguna altra 

persona. El premi sols s’entregarà en mà a la persona guanyadora 

o representant. 

10. L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol 

imprevist que no s’hagi reflectit en aquestes bases. 

11. El fet de participar en aquest concurs pressuposa l’acceptació 

de les bases. 

Termini: 

El termini de presentació de treballs finalitzarà el 31 gener 2022. 

 

Lliurament: 

El veredicte es farà públic durant el mes de març de 2022. 

 

Dotació: Categoria A: 300€ ;  Categoria B: 300€;  Categoria C: 400€ 
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