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El Centre Català de Luxemburg (CCL) convoca el II Concurs Literari “Sant Jordi a 
1000” d’acord amb les bases següents: 

BASES 

1. Hi pot participar qualsevol persona que presenti una obra redactada en català. 

REQUISITS 

2. Cada participant pot presentar una única obra de qualsevol gènere literari. Els 
treballs, de tema lliure, han de ser originals, inèdits i no premiats en altres certàmens 
literaris. 

3. L’extensió d’aquests texts pot tenir, com a màxim, mil (1000) paraules, sigui quin 
sigui el gènere escollit pel participant. 

4. Per a la categoria infantil – juvenil, l’edat dels participants ha d’estar entre dotze i 
setze anys. 

PRESENTACIÓ I TRAMESA D'OBRES 

5. En els originals hi ha de constar el títol però no l’autor. S’han de presentar dos 
exemplars amb marges de 2,5 cm, 1,5 espais interlineals i lletra de 12 punts 
(aproximadament 3 pàgines). És indispensable adjuntar-hi un sobre tancat: a la part 
exterior ha de figurar el títol i, a l’interior, el participant ha d’incloure el seu nom i les 
dades de contacte. 

6. La presentació d’originals s’ha de fer per correu o en persona al local del Centre 
Català de Luxemburg (88, rue de la Semois; L-2533 Luxembourg Ville) abans del 31 
de març de 2013. La bústia del CCL és a la dreta de l’entrada, a la porta que hi ha al 
costat de la placa amb el logotip de l’associació. El lliurament ha de ser anònim. 



7. El jurat de la categoria “Adults”, format per la Comissió de Cultura del Centre 
Català més la guanyadora de l’edició de 2012, i el jurat de la categoria “Infantil – 
Juvenil”, format per la Comissió Infantil, tenen el dret de refusar qualsevol obra que 
no s’ajusti a les bases establertes. Els candidats que desitgin la devolució dels 
originals, ho han de sol·licitar un cop anunciada l’obra guanyadora. 

SELECCIÓ D’OBRES I PREMIS 

8. La resolució del jurat per a la categoria “Adults” es farà pública durant la vetllada 
literària que se celebrarà el dia de Sant Jordi al local del Centre Català de 
Luxemburg. Pel que fa a la categoria “Infantil – Juvenil”, la resolució es farà pública 
en el marc de l’activitat infantil de Sant Jordi. 

9. El premi, per a les dues categories, és un lot de llibres. 

10. El premi pot ser declarat desert. 

DRETS D’AUTOR 

11. Els textos guanyadors es publicaran a la pàgina web del CCL, que es reserva el 
dret d’incloure’ls, en un futur, en un recull o antologia. L’autor o autora cedeix els 
drets necessaris per a aquesta finalitat, però conserva la resta de drets sobre la seva 
obra. 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

12. La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes 
bases. 


