34è CONCURS LITERARI DE NOU BARRIS
BASES
1. Podran participar-hi,
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

*NOVETAT:" La modalitat de l’any".
l’any A partir del 2022 s’incorpora una modalitat que anirà variant en
cada edició. Enguany serà Microrelats, tant en català com en castellà. El premi: un lot de llibres,
valorat en 100 €.
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 de cos 12, paginades i sense enquadernar.
5. En la modalitat de poesia, els poemes hauran
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 corresponent. A més, caldrà introduir-hi
introduir 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 contacte i el correu
electrònic de qui concursa.
7. Els treballs també podran ser lliurats per correu electrònic a concursliteraridenoubarris@gmail.com.
concursliteraridenoubarris@gmail.com En
aquest cas caldrà enviar dos documents: un portarà el nom de l'obra signada amb el pseudònim,
ps
i 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 3 d’abril de 2022 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 Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, delegació de Nou
Barris.
Roser Garcia, professora de llengua catalana del Centre de Normalització
Normalització Lingüística de Barcelona,
delegació de Nou Barris.
Montse Garcia, professora de llengua catalana del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona,
delegació de Nou Barris.

Aurora Cupane, professora de llengua catalana del Centre de Normalització
Normalització Lingüística de Barcelona,
delegació de Nou Barris.
Olga Pijoan, participant del club de lectura de català de la Biblioteca
iblioteca de Nou Barris.
M. Clara Camps, coordinadora del club de lectura obert de la Biblioteca de Nou Barris.
Ana Rodríguez, bibliotecària
ecària de la Biblioteca de Nou Barris.
Xavi Franch, membre del col·lectiu Las Risas.
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.
Nelly Villegas Villegas, escriptora i conductora dels tallers d’Escriptura creativa del CC Torre Llobeta.
Isabel del Río, escriptora i professional del món de l'escriptura,
l'escriptura, col·laboradora del CC Torre
T
LLobeta.
La decisió del jurat serà irrevocable i es reserva el dret a declarar algun premi desert.
12. Totes les persones participants rebran un diploma acreditatiu 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:
http://www.bcn.cat/noubarris.
El comunicat del veredicte i el lliurament de premis es farà al Centre Cívic Torre Llobeta,
Llobeta dissabte 7 de
maig de 2022 a les 19 h.
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 Zona Nord
C. Vallcivera, 3 bis
Tel. 93 353 75 19
b.barcelona.zn@diba.cat

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

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

