
 
 
 
 
 

 
 

CONCURS LITERARI «JO EM QUEDO A CASA» 

 

L'Ajuntament de Moià, a l'objecte de mantenir l'activitat i la promoció de la cultura en les actuals 

circumstàncies d'alarma sanitària i de confinament en què estem vivint degut a la pandèmia del 

Covid-19 i la data propera de Sant Jordi, i a fi també de promoure la creació literària, convoca un 

concurs literari sota les següents 

BASES: 

1. Objecte del concurs. 

L'Ajuntament de Moià amb l'objectiu de seguir donant suport a la campanya «jo em quedo a casa», 

promou un concurs literari per tal que tothom, des de casa seva, pugui aprofitar el temps lliure per 

fer volar la imaginació i alhora fent que no s'aturi l'activitat cultural i la participació dels veïns en 

aquest tipus d'activitats. 

2. Obres. 

Les obres que es presentin han d'estar escrites en prosa, han de ser inèdites, individuals i escrites 

en llengua catalana. S'estableixen dues modalitats: Tema lliure i «Què veig des de la meva finestra» 

3. Participants. 

La participació en el concurs és lliure i oberta a tota la ciutadania. La participació queda limitada a la 

presentació d'una sola obra per autor. 

4. Categories. 

S'estableixen les següents categories: 

Categoria A: Infantil (fins a 13 anys). 

Categoria B: Joves (de 14 a 25 anys). 

Categoria C: Adults (a partir de 25 anys) 

5. Extensió dels treballs. 

L'extensió màxima dels treballs serà de 2 fulls (per una sola cara) en mida DIN A4. El text ha de 

presentar-se escrit amb ordinador, amb lletra d'una mida com a mínim de cos 10 i un interlineat de 

1,5 espais. Per la categoria infantil s'admeten tipografies de cos més gran. 

 



6. Forma de presentació de les obres. 

Els treballs s’hauran d’enviar al correu electrònic concursquedatacasa@moia.cat  com a fitxer adjunt. 

Els treballs presentats han d’anar signats només amb un pseudònim. Al text del mateix correu s’hi 

ha d’escriure nom i cognoms, pseudònim, edat i categoria. En cas d’utilitzar una mateixa adreça de 

correu electrònic per enviar diferents treballs, s’ha d’enviar un sol treball per a cada missatge. 

 

7. Termini de presentació de les obres. 

La data límit per la presentació de les obres serà el 24 de maig de 2020 

 

8. Jurat i veredicte i premis 

la composició del Jurat qualificador serà donat a conèixer en el moment de la publicació del 

veredicte. 

El veredicte serà comunicat directament als guanyadors i publicat als diferents mitjans de 

comunicació i xarxes socials de l'Ajuntament de Moià. 

S'estableix un premi, consistent en vals per a la compra de llibres, per cada una de les categories i 

en cada una de les modalitats (lliure i «Què veig...») 

La data d'entrega dels premis es comunicarà oportunament. 

 

9. Propietat de les obres i acceptació de les bases del concurs. 

Les obres premiades quedaran propietat de l'Ajuntament de Moià el qual, si s'escau, podrà publicar-

les pel mitjà i en el format que es cregui oportú. En cas de l'Ajuntament decidís publicar alguna o 

algunes de les obres no premiades se'n demanarà autorització als seus autors.  

El sol fet de participar en el concurs pressuposa l'acceptació de les presents bases. 
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