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La Regidoria d’Educació de Santa Coloma de Farners
organitza el 15è Concurs Literari de Narració Curta. 
La categoria F, per a majors de 18 anys, és oberta a tothom.

Tema:  lliure
Gènere:  conte o narració
Llengua:  catalana
Extensió:  màxim 200 paraules (títol inclòs)

S’admetrà una única narració per persona.
No és permesa la presentació d’obres premiades en altres certà-
mens o concursos.

Les obres que sobrepassin les 200 paraules seran excloses del 
concurs.
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Les narracions s’han de presentar en format Word, escrites a doble 
espai, amb un tipus de lletra Arial o similar de 12 punts.

El document de Word ha de dur:
  - El títol
 - El relat  
 - El pseudònim  
 - L’edat de l’autor  
 - La categoria 

A l’assumpte caldrà fer constar: 
 “15è Concurs de Narració Curta”

En el cos del missatge s’haurà d’indicar:
 - El pseudònim   
 - Nom i cognoms
 - Dades de contacte: telèfon, adreça electrònica i població
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JU
RA
T El jurat estarà format per persones qualificades vinculades al món de 

la cultura i l’educació.



Els treballs s’han de presentar juntament amb la instància o sol·licitud, 
segons el model que s’adjunta a aquestes bases i que es pot trobar a la 
pàgina web de l’Ajuntament (www.scf.cat).
És imprescindible la utilització d’aquest model d’instància.  

La instància i la narració es poden presentar:

- Al registre d’entrada de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners en 
dies hàbils (de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda).

- A través de l’oficina electrònica: e-TRAM

El termini de presentació de les narracions comença el dia després de 
la publicació de les bases al web de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Farners i acaba el dia 16 d’abril de 2023.
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E El veredicte es farà públic el dia 4 de maig de 2023 a dos quarts de 7 

de la tarda, a l’Auditori Municipal de Santa Coloma de Farners.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners es reserva el dret de domini de les obres premiades. Qualsevol 
imprevist serà resolt pel jurat i l’organització. El veredicte del jurat és inapel·lable. Els premis poden ser 
declarats deserts. El fet de concursar implica l’acceptació total d’aquestes bases.



400 € per al guanyador
200 € per a la millor narració local
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972 84 23 65
cme@scf.cat
www.scf.cat
www.cmefarners.cat


