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Premis Renada Laura Portet per Joves Escriptors

Premi Francesc Català de Poesia

Premi Pere Verdaguer de Narració o Contes per a infants

Premi per la creació en l'àmbit del multimèdia

Dotats amb 1 500 € pel Consell Departamental dels Pirineus Orientals
(reservat a alumnes de Catalunya Nord)

Escoles Primàries (500 €): narració de 2 a 3 pàgines de tema lliure, amb o sense
il·lustracions.
Col·legis i Liceus (500 € cada u): narració de 3 a 6 pàgines de tema lliure, amb o
sense il·lustracions.

Dotat amb 1 000 € per Òmnium « Nacional »
Podran postular a aquest premi obres de poesia de tema lliure. L’extensió del
conjunt de l’obra serà de 5 a 8 pàgines.

Dotat amb 500 € per la Plataforma per la Llengua
Premi destinat a recompensar una narració de tema lliure, amb o sense
il·lustracions, adreçada a joves de 6 a 12 anys d’edat. L’extensió de les obres
presentades no haurà d’excedir 6 pàgines.

Dotat amb 1 500 € per l'OPLC (Oficina Pública de la Llengua Catalana)
Premi destinat a recompensar un projecte de treball multimèdia en llengua
catalana: curtmetratge vídeo o producció audiovisual i digital curta a partir de
qualsevol suport.

CARTELL DE PREMIS 2023



1.    Les obres que aspirin a aquests premis hauran de ser inèdites, no presentades a d’altres concursos, sense
compromisos d’edició i redactades en llengua catalana.

2.    Els originals de les obres escrites, hauran de presentar-se en 3 exemplars mecanografiats en fulls de mida A4. Els
concursants que postulin al premi de poesia Francesc Català hauran de presentar 5 exemplars.

3.    Les obres hauran de presentar-se sense cap signatura aparent. Les referències que permetin d’identificar l’autor:
nom i cognom, adreça i telèfon hauran d’anar, adjuntes, dins d’un sobre tancat que farà esment, a la part exterior,
únicament del títol de l’obra i el premi al qual es participa.

4.    Els noms dels jurats es donaran a conèixer oportunament.

5.    Les decisions dels jurats seran inapel·lables.

6.    Els premis podran ser declarats deserts, però en cap cas podran ser compartits entre dos o més concursants.

7.    El lliurament dels premis tindrà lloc durant la vetllada de la Nit de Sant Jordi o a una data posterior decidida per
Òmnium Cultural Catalunya Nord.

8.    Els originals s’hauran de transmetre com segueix:

Premi Poesia, Premi Joves Escriptors, Premi Narrativa per a infants:

Òmnium Cultural Catalunya Nord
10, carrer del Teatre
66000 Perpinyà.

Data límit: 31 de març de 2023
 
9.    Edicions: les obres guanyadores dels premis Joves Escriptors, Francesc Català i Narració per a Infants seran
publicades en un recull per Òmnium Cultural Catalunya Nord.

10.   Pel Premi Multimèdia, ets temes tractats hauran de tenir un lligam amb la Catalunya Nord. S'hauran de presentar
amb la forma següent:
- Nota d'intenció
- Guió
- Nota de realització
- Calendari previsional.

S'hauran de transmetre:
Òmnium Cultural Catalunya Nord
10, carrer del Teatre
66000 Perpinyà.

Data límit: 31 de març de 2023

El pagament de la dotació es farà en dues parts: 50 % al lliurament del premi i 50 % un cop finalitzat el projecte en un
termini màxim de un any. L'obra guanyadora serà publicada sobre els suports de difusió i comunicació d'Òmnium
Cultural.

11.   Òmnium Cultural Catalunya Nord es reserva el dret de modificar per causa de força major aquesta convocatòria.

12.   La presentació dels originals pressuposa, per part dels concursants, l’acceptació integra d’aquestes bases.

Bases comunes als premis:
 

Renada Laura Portet  2023, Francesc Català 2023,
Pere Verdaguer 2023, Premi Multimèdia 2023


