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Diuen que per a l’amor no hi ha edat. Ben cert. De la ma-
teixa manera que no hi ha edat per pujar al cim d’aquella 
muntanya aparentment inexpugnable, ni per saltar en pa-
racaigudes o per fer la volta el món. I tampoc per escriure. 
Això ens ho va ensenyar prou bé un dels participants de 
l’últim concurs literari del Centre Cívic Torre Llobeta, que 
amb cent anys va optar a la categoria de poesia en català.
 
Certament, mai no és tard per fer allò que ens agrada, que 
ens crida l’atenció, que ens motiva. I mai no és, tampoc, 
prou aviat. Això també ens ho va mostrar un altre concur-
sant, el més jove de tots de la darrera edició, que tenia no-
més catorze anys. Què ens cal, doncs, per participar en 
el certamen literari més important de Nou Barris? Doncs 
una història si ens decidim per la narrativa, carregada d’una 
bona dosi d’ironia si triem l’humor, o d’imaginació si prefe-
rim el relat fantàstic. I, també, és clar, aquella espurna de 
sensibilitat i sentit mètric si per al que optem és la poesia.
 
Que res, doncs, no us aturi. Ben segur que teniu quelcom 
dins vostre que voldríeu compartir. Ara és el moment. Jo ja 
us avanço que tenim moltes ganes de llegir-vos, de conèi-
xer-vos, de gaudir-vos. Fins al 14 de març podeu presentar 
els originals al Centre Cívic Torre Llobeta, a qui aprofito per 
agrair la fidelitat i amor vers un certamen que acumula ja, 
amb aquesta, trenta-dues edicions, i que any rere any va 
expandint-se més enllà de les nostres fronteres, i es conso-
lida, doncs, com un referent del món de les lletres. 
Bona sort a tothom! 

Margarita Marí Klose
Regidora de Nou Barris
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1 Podran participar-hi, amb una única modalitat i llengua, 
totes les persones majors de 14 anys.

2 Les modalitats són:
  Poesia català  Poesia castellà
  Narrativa català  Narrativa castellà
  Relat curt d’humor català  Relat curt d’humor castellà 

 Relat fantàstic, tant en català com en castellà

3 Els originals hauran de ser inèdits.

4 Els treballs en prosa hauran de tenir una extensió màxima 
de quatre fulls i s’hauran de presentar en format DIN A4, a 
doble espai, escrits en tipus de lletra Arial i cos 12, pagina-
des i sense enquadernar.

5 En la modalitat de poesia, els poemes hauran de tenir una 
extensió màxima de 40 versos.

6 Els treballs es lliuraran en un sobre gran amb tres còpies 
de l’obra, cadascuna signada amb pseudònim. A l’exterior 
d’aquest sobre s’indicarà la modalitat i la llengua correspo-
nent. A més, caldrà introduir-hi un altre sobre petit, tancat, 
on es farà constar el títol, el pseudònim, la modalitat i la 
llengua. Al seu interior hi haurà el nom i cognoms, la data 
de naixement, l’adreça postal completa, el telèfon de con-
tacte i el correu electrònic de qui concursa.

 
7 Els treballs també podran ser lliurats per correu electrònic 

a concursliteraridenoubarris@gmail.com. En aquest cas 
caldrà enviar dos documents: un portarà el nom de l’obra 
signada amb el pseudònim i, a l’altre document, les dades 
personals: nom i cognoms, data de naixement, adreça 
postal completa, telèfon de contacte i correu electrònic de 
qui concursa. En l’assumpte del correu haurà de constar el 
títol, la modalitat i la llengua.

 
8 Els treballs no seran retornats.

9 La data límit d’admissió dels treballs serà el 14  de març 
de 2020 a les 20 h.

10 Els premis seran els següents:
  1r premi: 300 € en llibres
  2n premi: 175 € en llibres
 Els vals seran bescanviables a la llibreria La Font de Mimir 

(c. Costa i Cuxart, 5. 08031, Barcelona).

11 El jurat estarà format per: 

  Jordi Amaré, assessor lingüístic del CNLB de Nou Barris
  Roser Garcia, professora de llengua catalana del CNLB  

de Nou Barris
  Raimunda Pampols, professora de llengua catalana
  Aurora Cupane, professora de llengua catalana del CNLB 

de Nou Barris
  M. Clara Camps, coordinadora del club de lectura obert 

de la Biblioteca de Nou Barris
  Ana Rodríguez, bibliotecària de la Biblioteca de Nou Barris
  Xavi Franch, membre del col·lectiu Las Risas
  Pilar Izquierdo, coordinadora del club alternatiu de lectura 

de Nou Barris
  Mar Prieto, membre de l’Associació Lúdica La Cofradía
  Cristina Prieto, membre de l’Associació Lúdica La Cofradía
  Francisco Gonzalo Prinetti , escriptor i professor de llatí i 

alemany
  Carlos Pérez de Tudela, escriptor

 La decisió del jurat serà irrevocable i es reserva el dret a 
declarar algun premi desert.

12 Totes les persones participants rebran un diploma acredi-
tatiu de la seva participació i es farà un recull amb totes 
les obres guardonades, que es podrà consultar a partir del 
mes de juny a bcn.cat/noubarris.

 El comunicat del veredicte i el lliurament de premis es 
farà al Centre Cívic Torre Llobeta dissabte 9 de maig de 
2020.
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BASES DE PARTICIPACIÓ PUNTS DE PRESENTACIÓ DE LES OBRES

 Centre Cívic Torre Llobeta
C. Santa Fe, 2 bis
Tel. 93 358 56 14
animacio.cctorrellobeta@esport3.org

 Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta
Pl. Carmen Laforet, 11
Tel. 93 408 06 67
b.barcelona.vtl@diba.cat

 Biblioteca Nou Barris
Pl. Major de Nou Barris, 2
Tel. 93 291 48 50
b.barcelona.nb@diba.cat

 Biblioteca Canyelles
Ronda de la Guineueta Vella, 34
Tel. 93 274 94 74
b.barcelona.c@diba.cat

 Biblioteca Les Roquetes
Via Favència, 288 B
Tel. 93 276 87 85
b.barcelona.lr@diba.cat

 Biblioteca Zona Nord
C. Vallcivera, 3 bis
Tel. 93 353 75 19
b.barcelona.zn@diba.cat
 

 Delegació de Nou Barris del Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona
C. Rosselló i Porcel, 12
Tel. 93 359 06 00
noubarris@cpnl.cat


