
 

Per a més informació 
http://anticsalumnessantnicolau.wordpress.com/ 

 
 

XIII CERTAMEN LITERARI 
 MONTSERRAT MIRÓ 2016 

 
Convoca 
 
L’Associació d’Antics Alumnes de Sant Nicolau 

web: www.santnicolau.com (enllaç de l’Associació) 
web: http://anticsalumnessantnicolau.wordpress.com/ 

Lliurament dels treballs 
 

- A la secretaria de l’Escola Sant Nicolau 
c. del Jardí, 72-80 
08202 SABADELL 
de 9 a 13h i de 15,30 a 19h 
 

- A anticsalumnes@santnicolau.com 
en format pdf  
 

Bases 
 
Els originals escrits en prosa que optin a aquest premi de narrativa curta, han d’estar escrits 
en català per persones majors de 18 anys, han de ser inèdits, de tema lliure i no poden 
haver estat guardonats en d'altres certàmens literaris, ni haver estat compromesos o en 
tràmit de publicació amb cap editorial.  
 
Els treballs lliurats a la secretaria de l’Escola, s'han de presentar per duplicat, 
degudament impresos escrits a doble espai per una sola cara (2.100 caràcters per pàgina, 
aproximadament), amb un títol, lema o pseudònim. En cap cas hi ha de constar el nom de 
l'autor. Les còpies de l’obra s'acompanyaran d'un sobre tancat (o plica), amb el títol i el 
pseudònim. A l'interior de la plica, s'hi farà constar el títol de l'obra, el nom i els cognoms de 
l'autor, l'adreça, un telèfon de contacte i una fotocòpia del DNI. 
 
Els treball lliurats a través del correu electrònic, s’han de presentar en format PDF, 
també escrits a doble espai (2.100 caràcters per pàgina, aproximadament). Adjunt al text, 
caldrà trametre una carpeta a part, que ha de dur el nom de PLICA, en la qual s’’hi ha 
d’incloure el nom del participant, el nom real de l’obra (si cal), el nom i els cognoms de 
l'autor, l'adreça, un telèfon de contacte i el DNI de l’autor. 
 
Tant uns com els altres s’han d’ adreçar a XIII CERTAMEN LITERARI “MONTSERRAT MIRÓ” 
Març 2016. 
Només s’acceptarà una obra de cada autor. 
No es retornarà cap treball presentat. 
 
Extensió màxima: 5 fulls. 
 
Termini de presentació de treballs: 1 de març de 2016 
 
Veredicte: 10 de març de 2016  
 
Notificació: 11 de març es notificarà el veredicte als guanyadors per correu electrònic. 
 
Lliurament de premis: 14 de març a 2/4 de 8 del vespre a l’Escola Sant Nicolau de 
Sabadell. 
 
Dotació: 
Tres vals literaris -un de 50 €, un de 100 € i un de 200 €- bescanviables en el moment de 
presentar comprovant de compra de qualsevol llibreria pel valor estipulat.  
 
El jurat es reserva el dret de declarar algun premi desert. 
Les obres guanyadores seran publicades al web de l’associació 


