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Es convoquen els Premis Literaris de Girona, en llengua catalana, PRUDENCI BERTRANA de 
novel·la, MIQUEL DE PALOL de poesia, CARLES RAHOLA d’assaig i RAMON MUNTANER de 
literatura juvenil, instituïts per col·laborar en la difusió d’aquests gèneres i de la lectura en català, 
i per honorar la memòria de cinc escriptors i gironins il·lustres. Les obres presentades als premis 
hauran de ser originals i inèdites, i no premiades en altres concursos.  

Els autors dels originals presentats es comprometen a no retirar-los abans de fer-se públic 
el veredicte del jurat. La presentació d’una obra comporta, així mateix, que l’autor no té 
compromesos els drets d’edició i que l’obra no ha estat presentada a cap altre premi o certamen 
pendent d’adjudicació.

Els originals, hauran de presentar-se en cinc còpies, mecanografiats (aproximadament 30 línies 
de 70 espais) i adequadament enquadernats. Hi haurà de constar el nom, domicili, a/e i telèfon de 
l’autor. S’haurà d’especificar clarament el premi al qual es vol optar. En cas d’utilitzar pseudònim, 
les referències podran ser incloses en plica tancada. La Fundació Prudenci Bertrana tindrà 
custòdia de les pliques fins al lliurament dels premis, moment en què seran obertes públicament 
les pliques corresponents a les obres guanyadores, i també les dels finalistes que ho autoritzin.

Els autors podran sol·licitar, si ho desitgen, el justificant de recepció de les obres trameses. No 
es mantindrà correspondència amb els autors, a excepció del cas precedent. 

L’admissió dels originals finalitzarà el dia 1 de juliol. Les decisions dels jurats es faran públiques 
el dia 29 de setembre durant la festa de proclamació dels Premis Literaris de Girona.

Els originals s’hauran d’enviar per correu a: 

Fundació Prudenci Bertrana

Apartat de correus 240 · 17080 Girona

En cas de voler-los lliurar personalment, es poden presentar el dilluns dia 30 de juny a Òmnium 
Cultural de Girona: carrer del Nord, 17, 1r 1a, en horari de secretaria (tel. 972 417 070)

Un cop adjudicats els premis no es retornaran els originals.

Els jurats procediran a l’adjudicació dels premis pel procediment de votacions i eliminacions 
successives. L’import dels premis es considera a la vegada premi i avançament dels drets d’autor. 
Els premis podran ser declarats deserts, però en cap cas seran repartits ni es concediran accèssits.

Per a assaigs de tema lliure, oberts a qualsevol camp del pensament (filosòfic, científic, 
literari, històric, polític i estètic), en l’àmbit cultural català. 

Els treballs podran desenvolupar un tema únic o diversos temes íntimament relacionats, 
bo i defugint sempre les simples recopilacions d’articles. Les obres tindran una extensió 
de 100 a 250 fulls.

La dotació del premi serà de 6.000 (sis mil) euros aportats conjuntament per la Fundació 
Prudenci Bertrana i Grup Enciclopèdia Catalana.

El jurat està format per Ignasi Aragay, Glòria Granell, Josep Lluch, Jordi Nadal i Mariàngela 
Vilallonga. 

El jurat podrà consultar especialistes, si escau, a fi d’assessorar-se.

L’obra premiada serà publicada per Edicions Proa, després de la signatura prèvia del 
contracte corresponent amb l’autor, segons la llei vigent.

L’entitat organitzadora es reserva el dret de modificar la composició dels jurats en cas de malaltia, 
absència o qualsevol motiu d’impediment d’algun dels seus membres. Aquesta modificació 
només podrà fer-se fins a trenta dies abans de la proclamació del premi.

La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i de 
les obligacions que se’n deriven.


