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III Premi de narrativa juvenil 

ESPORT I CIUTADANIA
Òmnium Cultural i la Fundació Futbol Club Barcelona convoquen la tercera 
edició del premi de narrativa juvenil Esport i Ciutadania, que es lliurarà en 
el marc de la 60a Nit de Santa Llúcia, la Festa de les Lletres Catalanes, el 
desembre de 2010. 

Aquest premi pretén estimular la producció d’obres de narració en les 
quals destaquin els valors de ciutadania lligats a l’àmbit de l’esport i, 
alhora, fomentar la lectura en llengua catalana entre els joves d’arreu dels 
Països Catalans i del món. 

BASES DEL 
CONCURS
a) NOMÉS PODRAN OPTAR AL PREMI narracions originals i inèdites 
escrites en català i que no hagin estat premiades en altres concursos.

b) LES OBRES presentades hauran de tenir una extensió d’entre 70 
i 100 fulls DIN A4 (aproximadament 2.100 caràcters per full), escrits 
a doble espai per una sola cara i degudament relligats. Els originals 
s’hauran de presentar en cinc còpies, a les quals caldrà adjuntar-hi un 
sobre en què hi figurin, a l’exterior, el títol de la narració i el pseudònim, 
i a l’interior, les dades de l’autor.

c) LA TEMÀTICA se centrarà en les dues idees que defineixen el premi, 
és a dir, els vincles entre l’esport i els valors de ciutadania. 

d) ELS AUTORS DE LES OBRES presentades es comprometen a no 
retirar-les abans de fer-se públic el veredicte del jurat. La presentació 
d’una obra comporta, així mateix, que l’autor no en té compromesos 



f) L’ADJUDICACIÓ DEL PREMI serà duta a terme per un jurat format 
per cinc persones: dues en representació de la Fundació del Futbol 
Club Barcelona, dues en representació d’Òmnium Cultural i una en 
representació de l’editorial Cruïlla. 

El jurat seguirà el procediment de votacions successives, fins a obtenir 
una majoria de vots a favor d’una obra determinada. El veredicte del 
jurat serà inapel·lable.

g) LES OBRES ASPIRANTS al premi s’hauran de presentar abans del 
dia 12 de novembre de 2010 a les 19 h a la seu d’ÒMNIUM 
CULTURAL, al carrer de la Diputació, 276, principal, 08009 de Bar-
celona. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de les 
bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

h) L’ADJUDICACIÓ DEL PREMI tindrà lloc en el marc de la 60a Nit de 
Santa Llúcia, la Festa de les Lletres Catalanes, el desembre de 2010. 

i) UN MES DESPRÉS de l’adjudicació, i fins al 31 de març, les obres no 
premiades podran ser retirades d’ÒMNIUM CULTURAL mitjançant la 
presentació del rebut corresponent. Transcorregut aquest termini, 
ÒMNIUM CULTURAL no es fa responsable de la conservació dels 
originals que no hagin estat retirats.

els drets d’edició i que no ha estat presentada a cap altre concurs 
pendent d’adjudicació. 

e) LA DOTACIÓ DEL PREMI serà de 4.000 euros, aportats íntegrament 
per la Fundació Futbol Club Barcelona. L’import del premi es 
considerarà un lliurament a compte dels drets d’autor. L’obra serà 
publicada per l’editorial Cruïlla després de la signatura prèvia del 
contracte d’edició corresponent. 




