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XII PREMI LITERARI
ANTON ISERN

BASES DEL CONCURS LITERARI DE NARRACIÓ CURTA

• La participació en aquest premi implica l’acceptació de les pre-
sents bases. 

• La relació de guanyadors i les obres es publicaran al web de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar (www.cabrerademar.cat).

PREMIS

CATEGORIA COL·LECTIVA
1r premi: jocs de taula
2n premi: lot de llibres

CATEGORIA INDIVIDUAL A
1r premi: val de 60 € per a llibres*
2n premi: val de 40 € per a llibres

CATEGORIA INDIVIDUAL B
1r premi: val de 70 € per a llibres
2n premi: val de 50 € per a llibres

CATEGORIA INDIVIDUAL C
1r premi: val de 80 € per a llibres
2n premi: val de 60 € per a llibres

CATEGORIA INDIVIDUAL D
1r premi: val de 100 € per a llibres
2n premi: val de 80 € per a llibres

CATEGORIA INDIVIDUAL E
1r premi: val de 150 €
2n premi: val de 100 €
CATEGORIA INDIVIDUAL F
1r premi: val de 300 € i un sopar per a dues persones 
al restaurant Santa Marta
2n premi: val de 200 €

*Tots els vals per a llibres podran ser bescanviats a la llibreria  
ÍNDEX.

L’acte de lliurament dels premis serà per Sant Jordi.

Per a més informació us podeu adreçar a:

Ajuntament de Cabrera de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 5
08349 Cabrera de Mar

Biblioteca Ilturo
Sant Joan, 8

08349 Cabrera de Mar

Il·lustració de portada: Joaquim Biosca (1881-1932)

b.cabreram.i@diba.cat          www.facebook.com/premiliterariantonisern

Amb la col·laboració del restaurant Santa Marta i de la llibreria ÍNDEX



La Regidoria d’Ensenyament, a través de la Biblioteca Ilturo i 
amb la col·laboració de la Fundació Burriac convoquen la XII 
edició del Premi literari Anton Isern de narració curta, amb la 
intenció d’estimular l’hàbit i el gust per la lectura i l’escriptura. 
Les bases del concurs són les següents:  

PARTICIPANTS

S’hi pot participar de forma individual o col·lectiva. 
S’estableixen les següents categories:

Categoria col·lectiva: de 0 a 7 anys

Categoria individual A: de 6 a 8 anys

Categoria individual B: de 9 a 11 anys

Categoria individual C: de 12 a 14 anys

Categoria individual D: de 15 a 18 anys

Categoria individual E: de 19 a 25 anys

Categoria individual F: a partir de 26 anys

Les categories es classifiquen tenint en compte l’edat dels 
participants a 30 d’abril de 2023.

OBRES CONCURSANTS

• Les obres han d’estar inspirades en el poble de Cabrera de Mar. 
Poden tractar una història real o de ficció. 

• Només s’accepta una obra per categoria i participant. 
• Les obres han de ser inèdites, escrites en català i no premiades 

en cap altre concurs literari. 
• En la categoria col·lectiva es poden presentar els treballs en 

format lliure. En les categories individuals, preferiblement, els 
treballs han de ser escrits en lletra Times New Roman de cos 12 
i espai entre línies 1,5 punts. 

• L’extensió màxima segons categoria ha de ser: 
- Categories A, B i C: 5 cares DIN A4
- Categories D, E i F: 15 cares DIN A4

PLIQUES

CATEGORIA INDIVIDUAL
• Els originals s’han de presentar impresos en paper per triplicat.
• Cada obra s’ha de presentar dins d’un sobre tancat, a l’exterior 

del qual hi ha de constar: XII Premi Literari Anton Isern, el 
títol, el pseudònim, i s’ha d’especificar la data de naixement i 
la categoria en la qual concursa el participant. 

• A l’interior del sobre, en un altre full, hi ha de constar les 
següents dades: títol del relat, pseudònim, nom i cognoms, data 
de naixement, número de DNI, adreça, telèfon, adreça electrò-
nica i categoria del participant. 

CATEGORIA COL·LECTIVA
En cas de ser els guanyadors, caldrà facilitar els noms, cognoms i 
la data de naixement dels participants.

PRESENTACIÓ DE TREBALLS

La data de termini per a la presentació d’originals serà el dijous, 
16 de març de 2023. Els originals cal lliurar-los a l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar o a la Biblioteca Ilturo.

JURAT

El jurat estarà format per: 
• Sr. Albert Botta, professor en ensenyament públic
• Sra. Gemma Carrau, professora de l’IE Pla de l’Avellà
• Sra. Alba Comes, professora de l’Escola d’Adults El Clos
• Sra. Lídia Gonzalo, professora del Col·legi Parroquial Sant 

Feliu
• Sra. Gemma Jarque, directora de l’Escola Bressol Marinada
• Sr. Ignasi Jiménez, escriptor
• Sra. Montserrat Noè, representant del Teatre d’Aficionats  

de Cabrera
• Sra. Eva Ramon, professora, representant de Cabrera és 

Espectacle
• Sra. Andrea Rodés, escriptora, representant de la Fundació  

Burriac
• Sra. Sílvia Tarragó, escriptora
• Sra. Gemma Ventura, representant de l’AMPA de l’IE Pla de 

l’Avellà
• Sr. Iñaki Zudaire, vicepresident de l’AMPA del Col·legi 

Parroquial Sant Feliu

PUBLICACIÓ I CONSERVACIÓ

• La propietat de les obres presentades serà dels seus autors. 
Els organit zadors, en tot cas, es reserven el dret de publicar 
o difondre totalment o parcialment les obres premiades, així 
com de difondre imatges o vídeos derivats de l’acte públic de 
lliurament dels premis. 

• Les obres premiades en les categories individuals es presen-
taran a la XL edició de la Mostra Literària del Maresme 2023. 

• Els originals de les obres no premiades podran ser retirats de 
la Biblioteca Ilturo a partir del lliurament dels premis i durant 
els 30 dies següents; transcorreguts els quals, no es respondrà 
de llur conservació. 

ALTRES DISPOSICIONS

• El jurat resoldrà qualsevol qüestió no descrita o contemplada 
en aquestes bases. 


