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BASES DEL XVII CONCURS DE NARRATIVA BREU I DIBUIX JOAN SOLÀ 
 

Aquest concurs va adreçat a totes aquelles persones, del nostre poble,  interessades en 

la literatura i l’escriptura per tal de potenciar aquestes dues grans aficions, i per fomentar 

l’esperit cultural que puguin desenvolupar les seves destreses artístiques i literàries, 

d’acord amb les següents bases:   

A. La participació és lliure i oberta a tots els bell-lloquins i bell-lloquines. Cada 
concursant podrà presentar un màxim d’una obra. 

 
B. Les obres presentades han d’estar escrites en llengua catalana, originals, inèdites i 

no podran haver estat presentades a cap altre certamen.    
 
C. Aquest concurs es divideix en les següents CATEGORIES:   

a. CATEGORIA A (Cicle Inicial)   

b. CATEGORIA B (Cicle Mitjà )   

c. CATEGORIA C (Cicle Superior)   

d. CATEGORIA D (13 - 16 anys) 

e. CATEGORIA E (A partir de 17 anys)   
 

D. La temàtica de les obres estarà entorn al “Un Bell-lloc millor” i s’haurà de fer 
referència a algun element del poble de Bell-lloc, en cas dels dibuixos i sortir la 
paraula Bell-lloc d’Urgell en el cas dels textos. 

E. Les obres es presentaran en DIN A4 amb interlineat d’1,5 lletra “Arial 12”, a una sola 
cara i amb la següent extensió, a excepció de la categoria A que hauran de presentar 
un DIBUIX sobre la mateixa temàtica.   

a. CATEGORIA A (DIBUIX )   

b. CATEGORIA B (Escrit mínim 1 foli )   

c. CATEGORIA C (Escrit mínim 2 folis )   

d. CATEGORIA D (Escrit mínim 3 folis ) 

e. CATEGORIA E (Escrit mínim més de 3 folis )   

 
F. Les obres es podran presentar fins al dia 29 d’abril de 2022 de dilluns a divendres en 

horari d’oficina a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell (Plaça Major, 8 25220 Bell-lloc 
d’Urgell). Els drets d’inscripció són gratuïts.  En el moment de presentar les obres, 
se’ls atorgarà un número amb el que participaran al concurs i les dades personals 
romandran a l’Ajuntament. Aquestes s’han d’entregar dins d’un sobre tancat amb un 
pseudònim i dins del sobre, un altre amb les dades personals del participant. 

 
G. El Jurat estarà integrat per la Regidor/a de Cultura de l’Ajuntament, un representant 

de les AMPAs, representants del teixit associatiu del poble i un representant de 
l’Ajuntament. Assistirà secretari/a per donar fer de l’acte. 
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H. El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
   

I. El veredicte del jurat es farà públic el mateix dia del lliurament de premis.   
 

J. Les obres guanyadores obtindran els següents premis, d’acord amb el següent detall:   
 

CATEGORIA A:  Tots els participants tindran premi 
 
CATEGORIA B:  1r premi: lot de material de papereria i llibreria 

2n premi: lot de material de papereria i llibreria 
3r premi: lot de material de papereria i llibreria 
 

CATEGORIA C:  1r premi: lot de material de papereria i llibreria 
2n premi: lot de material de papereria i llibreria 
3r premi: lot de material de papereria i llibreria 
 

CATEGORIA D:  1r premi: lot de material de papereria i llibreria 
2n premi: lot de material de papereria i llibreria 
3r premi: lot de material de papereria i llibreria 
   

CATEGORIA E:  1r premi: lot de material de papereria i llibreria 
2n premi: lot de material de papereria i llibreria 
3r premi: lot de material de papereria i llibreria 

 

K. L’acte de lliurament dels premis serà el dia i hora assignat per l’Ajuntament a la Sala 
Cultural i serà públic. Sempre que ho permeti la normativa sanitària. 

  
L. Les obres guanyadores quedaran en propietat de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, 

que podrà fer-ne l’ús que estimi convenient, reservant-se el dret a reproduir-lo en un 
futur.   

 
M. Les obres no premiades es podran retirar pels seus autors o per les persones a qui 

autoritzin en el termini d’un mes a partir de la setmana següent a la finalització del 
lliurament dels premis, mitjançant compareixença personal, de dilluns a divendres en 
horari d’oficina, a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell. Transcorregut aquest termini, 
s’entendrà que l’autor cedeix la seva propietat a l’Ajuntament, podent aquest donar-li 
l’ús que consideri més convenient. 

 
N. La presentació d’un treball al XVII concurs de narrativa breu i dibuix comporta la total 

acceptació d’aquestes bases. 
 
O. L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell donarà publicitat a les presents bases mitjançant el 

seu tauler d’anuncis i edictes, i a través de la web de l’Ajuntament.  L’Ajuntament es 
reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada. 

 
Bell-lloc d'Urgell, març de 2021 


