
 
Bases del Premis literaris de la  

Nit del Misteri 2017 
 

• XXVI PREMI DE NOVEL·LA FERRAN CANYAMERES 2017 
Narració original i inèdita que no s’hagi presentat a cap premi pendent de resolució, de 
gènere policíac, d'intriga o misteri.  
L'admissió d'originals es clourà el 3 d’abril de 2017 a les 9 del vespre. 
 

• XXIX PREMI DE NARRACIONS CURTES FERRAN CANYAMERES 2017 
Narració o conjunt de narracions original i inèdita de gènere policíac, d'intriga o misteri. 
L'admissió d'originals es clourà el 2 de maig de 2017 a les 9 del vespre. 

• XXIII PREMI MARIA ROVIRA 2017 
Narracions Curtes per a alumnes d'ensenyament secundari i post obligatori 
Narració original de gènere policíac, d'intriga o misteri. 
L'admissió d'originals es clourà el 2 de maig de 2017 a les 9 del vespre. 

• XVI PREMI M.MONTSERRAT OLLER 2017  
Narracions Curtes per a alumnes de Cicle Superior de Primària 
Narració original d'un conte d'aventures o misteri. 
L'admissió d'originals es clourà el 2 de maig de 2017 a les 9 del vespre. 
 

• XIII PREMI DE POESIA ENRIC GALL 2017 
Un poema o una col·lecció o un recull de poemes originals i inèdits d’exaltació dels valors 
ciutadans com el civisme, la convivència i els bons costums. 
L'admissió d'originals es clourà el 2 de maig de 2017 a les 9 del vespre. 

 

www.omnium.cat/nitdelmisteri 



El Premi Ferran Canyameres de novel·la d’intriga és el mes antic del país del seu gènere i amb la 
dotació més alta malgrat haver-la hagut de rebaixar els darrers anys. 

Des de l’any 1986, Òmnium Cultural Terrassa amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Terrassa convoca el PREMI DE NARRACIONS FERRAN CANYAMERES en homenatge a 
l’il·lustre escriptor terrassenc nascut el 1898 a Terrassa i mort a Barcelona el 1964. 

 

Ferran Canyameres era un terrassenc molt vinculat al món de la literatura 
juvenil i de gènere policíac, i pel fet que les entitats que el convoquen 
consideren que el millor homenatge que se li pot fer és donar el seu nom a 
un premi literari convocat a Terrassa. 

Des del PREMI FERRAN CANYAMERES DE NARRACIONS CURTES al 
1988 ja s’especifica que ha de ser una narració o narracions originals i 
inèdites, del gènere policíac, d’intriga o negre, i el premi es publica per 
primera vegada durant la setmana de Sant Jordi de 1989. 

L’any 1990 el premi adopta un nou gir i gràcies a l’impuls d’Edicions 
BAULA (llavors Editorial Luis Vives), per primera vegada, s’institueix 
el PREMI FERRAN CANYAMERES DE NOVEL·LA, que es convoca 
conjuntament amb el de narracions curtes. 

 

Per això, la convocatòria del premi Ferran Canyameres del 1990 és una convocatòria doble: la 
del IV PREMI FERRAN CANYAMERES DE NARRACIONS CURTES i la del I PREMI FERRAN 
CANYAMERES DE NOVEL·LA. 

Des de llavors, els dos premis Ferran Canyameres, que es convoquen anualment, es lliuren durant 
l’inici del solstici d’estiu i les obres premiades es publiquen per la diada de Tots Sants, que es 
correspon amb el solstici d’hivern. 

Durant aquest l’acte de lliurament acte del PREMI FERRAN CANYAMERES DE 
NOVEL·LA s’aprofita també per atorgar el PREMI FERRAN CANYAMERES DE NARRACIONS 
CURTES, el PREMI MONTSERRAT OLLER per alumnes de cicle superior de primària, el PREMI 
MARIA ROVIRA per a alumnes d’ensenyament secundari en els seus dos nivells i el PREMI DE 
POESIA ENRIC GALL. 

 

 

Més informació dels premis i les seves bases al web: www.omnium.cat/nitdelmisteri, o per correu: 
terrassa@omnium.cat 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-pOX9hKPknpY/Uq6mcxaPrUI/AAAAAAAAEiI/Scgqm8aKYvE/s1600/Foto_Canyameras.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DELS PREMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÒMNIUM CULTURAL TERRASSA 
 
Rambla d'Ègara, 340 - Torres Garcia,s/n (Edifici Centre Cultural) 
08221 Terrassa  
 
Telèfon - 93 688 68 60  
terrassa@omnium.cat -  http://www.omnium.cat/terrassa 

   

XXVI PREMI DE NOVEL·LA FERRAN CANYAMERES 2017 

Bases 

 
Tema 
Narració original i inèdita que no s’hagi presentat a cap premi pendent de resolució, de gènere policíac, 
d'intriga o misteri. 

 
Presentació 
Escrita en català, d'una extensió al voltant dels 130 fulls, en paper DIN A-4, per una sola cara, numerats 
al peu de pàgina, a doble espai i tipus de lletra Arial 12. Haurà de presentar-se per quintuplicat. Les 
referències personals de l'autor (nom, adreça, telèfon, correu electrònic i població) hauran d'anar dins 
una plica tancada, a l'exterior de la qual figurarà el títol de l'obra presentada i, si es vol, el pseudònim. 
 
Tramesa 
L'original haurà d'adreçar-se a la seu territorial d’Òmnium Cultural de Terrassa, rambla d’Ègara 340, 
08221 Terrassa, tot fent constar la inscripció “Premi de Novel·la Ferran Canyameres”. 
 
Termini d'admissió 
L'admissió d'originals es clourà el 3 d’abril de 2017 a les 9 del vespre. 
Els originals no premiats no seran retornats als seus autors i es destruiran una vegada lliurat el premi. 
 
Dotació 
5.500 euros, dels quals 1.500 euros són un avançament d'allò que reportin els drets d'autor. Obra 
finalista: en cas de formalitzar-se'n l'edició, dotació de 600 euros com a avançament dels drets d'autor. 
 
Jurat 
El jurat del XXIV Premi Ferran Canyameres, estarà constituït per les següents persones: Vicenç Villatoro 
(President), Ramon Bosch, Montserrat Beltran, Rafael Vallbona, Eulàlia Badia, Anna Carol (Secretària). 
Les decisions del jurat seran inapel·lables i s'entendrà que s'accepten pel sol fet de concórrer al premi. 
El jurat podrà declarar-lo desert, si ho considera convenient. 
 
Presentació de les bases 
Divendres, 25 de novembre del 2016, a les 7 de la tarda, a Òmnium Cultural: rambla d’Ègara, 340 de 
Terrassa.  
 
Veredicte i Lliurament 
En la celebració de la Festa de la NIT DEL MISTERI a la nova Jazz Cava de Terrassa, a 2/4 de 8 del 
vespre del dia 28 de juny de 2017. La festa finalitzarà amb una copa de cava. 
 
Publicació 
L'obra guanyadora serà publicada per Pagès Editors S.L. La novel·la apareixerà a les llibreries abans 
de finalitzar l’any 2017. 

 
 
 
 
 

Terrassa, novembre de 2016 
 



 

ÒMNIUM CULTURAL TERRASSA 
 
Rambla d'Ègara, 340 - Torres Garcia,s/n (Edifici Centre Cultural) 
08221 Terrassa  
 
Telèfon - 93 688 68 60  
terrassa@omnium.cat -  http://www.omnium.cat/terrassa 

   

 

XXIX PREMI DE NARRACIONS CURTES FERRAN CANYAMERES 2017 

Bases 

 
 
Tema 
Narració o conjunt de narracions original i inèdita de gènere policíac, d'intriga o misteri. 
 
Presentació 
Escrita en català, d'una extensió màxima de 20 fulls, en paper DIN A-4, per una sola cara, numerats a peu 
de pàgina, a doble espai i tipus de lletra Arial 12. Haurà de presentar-se per quintuplicat. Les referències 
personals de l'autor (nom, adreça, telèfon, correu electrònic i població) hauran d'anar dins una plica tancada, 
a l'exterior de la qual figurarà el títol de l'obra presentada i, si es vol, el pseudònim. 
 
Tramesa 
L'original haurà d'adreçar-se a la seu territorial d’Òmnium Cultural de Terrassa, rambla d’Ègara 340, 08221 
Terrassa, tot fent constar la inscripció "Premi Ferran Canyameres de Narracions Curtes". 
 
Termini d'admissió 
L'admissió d'originals es clourà el 2 de maig de 2017 a les 9 del vespre. 
Els originals no premiats no seran retornats als seus autors i es destruiran una vegada lliurat el premi. 
 
Dotació 
800 euros. 
 
Jurat 
El jurat del XXVII Premi Ferran Canyameres de Narracions Curtes, estarà constituït per les següents 
persones: Lluís Sarri (President), Àlvar Masllorens, Teresa Ciurana, Rafael Català, Montserrat Busquet i 
Isabel Caba (Secretària). Les decisions del jurat seran inapel·lables i s'entendrà que s'accepten pel sol fet 
de concórrer al premi. El jurat podrà declarar-lo desert, si ho considera convenient. 
 
Presentació de les bases 
Divendres, 25 de novembre de 2016 a les 7 de la tarda a Òmnium Cultural: rambla d’Ègara, 340 de Terrassa. 
 
Veredicte i Lliurament 
En la celebració de la Festa de la NIT DEL MISTERI a la nova Jazz Cava, Passatge Tete Montoliu de 
Terrassa a 2/4 de 8 del vespre del dia 28 de juny de 2017. La festa finalitzarà amb una copa de cava. 
 
Publicació 
L'obra guanyadora serà publicada pel diari La Torre. Posteriorment, si l'autor l'edita pel seu compte, farà 
constar: "Premi Ferran Canyameres de Narracions Curtes, Terrassa 2017". 
 
 
 
 

Terrassa, novembre de 2016 
 



 

ÒMNIUM CULTURAL TERRASSA 
 
Rambla d'Ègara, 340 - Torres Garcia,s/n (Edifici Centre Cultural) 
08221 Terrassa  
 
Telèfon - 93 688 68 60  
terrassa@omnium.cat -  http://www.omnium.cat/terrassa 

   

 
XXIII PREMI MARIA ROVIRA 2017 

Narracions Curtes per a alumnes d'ensenyament secundari i post obligatori 
 

Bases 
 

Tema 
Narració original de gènere policíac, d'intriga o misteri. 
 
Presentació 
Escrita en català, d'una extensió mínima de 4 fulls i màxima de 8 fulls, en paper DIN-A4, per 
una sola cara, a un espai i mig, i tipus de lletra Arial 12. Haurà de presentar-se per quintuplicat. 
Les dades de l'autor: nom, cognoms, edat, telèfon, correu electrònic i centre on cursa els 
estudis, hauran d'anar dins un sobre tancat a l'exterior del qual figurarà només el títol i l'edat 
de l'autor. (En cap cas es posaran les dades de l'autor en els originals presentats).  
 
Nivells 
De 14 a 16 anys i de 17 a 19 anys. 
 
Tramesa 
Haurà d'adreçar-se a la seu territorial d'Òmnium Cultural de Terrassa, rambla d’Ègara 340, 
08221 Terrassa, tot fent constar la inscripció "Premi Maria Rovira". 
 
Termini d'admissió 
L'admissió d'originals es clourà el 2 de maig de 2017 a les 9 del vespre.  
 
Dotació 
Premi per a cada nivell de 170 euros en efectiu i un xec de 170 euros en llibres. 
 
Jurat 
El jurat del XXI Premi Maria Rovira de narracions curtes per a alumnes d'Ensenyament 
Secundari i Post Obligatori, està constituït per les següents persones: Pere Puntí (President), 
Montserrat Anglada, Josep Gòrriz, Glòria Majó, Anna Carol, Martí Cabré (Secretari). Les 
decisions del jurat seran inapel·lables i s'entendrà que s'accepten pel sol fet de concórrer al 
premi. Si ho considera convenient, el jurat podrà declarar-lo desert. 
 
Presentació de les bases 
Divendres, 25 de novembre de 2016 a les 7 del vespre a Òmnium Cultural: rambla d’Ègara 
340, de Terrassa. 
 
Veredicte i lliurament 
En la celebració de la Festa de la NIT DEL MISTERI a la nova Jazz Cava, Passatge Tete Montoliu 
de Terrassa a 2/4 de 8 del vespre del dia 28 de juny de 2017. La festa finalitzarà amb una 
copa de cava. 
 
 
 
 
 

Terrassa, novembre de 2016 
 



 

ÒMNIUM CULTURAL TERRASSA 
 
Rambla d'Ègara, 340 - Torres Garcia,s/n (Edifici Centre Cultural) 
08221 Terrassa  
 
Telèfon - 93 688 68 60  
terrassa@omnium.cat -  http://www.omnium.cat/terrassa 

   

 
XVI PREMI M. MONTSERRAT OLLER 2017  

Narracions Curtes per a alumnes de Cicle Superior de Primària 

Bases 

Tema 
Narració original d'un conte d'aventures o misteri. 
 
Presentació  
Escrita en català, d'una extensió màxima de 4 fulls, en paper DIN-A4, per una sola cara, a un 
espai i mig, i tipus de lletra Arial 12. Els haurà de presentar l'escola per quintuplicat. Les dades 
de l'autor: nom, cognoms, edat, curs acadèmic, adreça, telèfon, correu electrònic i centre on 
cursa els estudis, hauran d'anar dins un sobre tancat, a l'exterior del qual figurarà només el 
títol i el nivell escolar de l'autor. (En cap cas es posaran les dades de l'autor, ni el curs escolar 
en els originals presentats). L’incompliment d’aquests requisits suposarà la inadmissió de les 
narracions presentades. 
 
Nivells 
Nivell de 5è de Primària. Nivell de 6è de Primària. 
 
Tramesa 
L'escola farà arribar les narracions corresponents a la seu territorial d'Òmnium Cultural de 
Terrassa, rambla d’Ègara 340, 08221 Terrassa, tot fent constar la inscripció "Premi M. 
Montserrat Oller". 
 
Termini d'admissió 
L'admissió d'originals acabarà el dia 2 de maig de 2017, a les 9 del vespre. 
 
Dotació 
Premi per a cada nivell d'un xec de 70 euros en llibres i un obsequi en material informàtic per 
al seu autor, i un obsequi en material informàtic per al centre educatiu. 
 
Jurat 
El jurat del XIV Premi M. Montserrat Oller de Narracions Curtes per a alumnes de cicle superior 
de Primària, està constituït per les següents persones: Núria Oller (Presidenta), Maria Dolors 
Pulido, Esther Riba, Mariona Carreras, Neus Torné, Assumpta Nicolau (Secretària). Les 
decisions del jurat seran inapel·lables i s'entendrà que s'accepten pel sol fet de concórrer al 
premi. Si ho considera convenient, el jurat pot declarar-lo desert. 
 
Presentació de les bases 
Divendres, 25 de novembre de 2016 a les 7 de la tarda a Òmnium Cultural: rambla d’Ègara 
340, de Terrassa. 
 
Veredicte i Lliurament 
En la celebració de la Festa de la NIT DEL MISTERI a la nova Jazz Cava, Passatge Tete Montoliu de 
Terrassa a 2/4 de 8 del vespre del dia 28 de juny de 2017. La festa finalitzarà amb una copa de cava. 
 
 
 

Terrassa, novembre de 2016 

 
 



 

ÒMNIUM CULTURAL TERRASSA 
 
Rambla d'Ègara, 340 - Torres Garcia,s/n (Edifici Centre Cultural) 
08221 Terrassa  
 
Telèfon - 93 688 68 60  
terrassa@omnium.cat -  http://www.omnium.cat/terrassa 

   

XIII PREMI DE POESIA ENRIC GALL 2017  

Bases 

 
Tema 
Un poema o una col·lecció o un recull de poemes originals i inèdits d’exaltació dels valors ciutadans com el 
civisme, la convivència i els bons costums. 
 
Presentació 
Escrit en català, d'una extensió màxima de 150 versos mecanoscrits, imprès en paper DIN A-4, per una sola 
cara, a doble espai i tipus de lletra Arial 12. Haurà de presentar-se per quintuplicat. Les referències personals 
de l'autor (nom, adreça, telèfon, correu electrònic i població) hauran d'anar dins una plica tancada, a l'exterior 
de la qual figurarà el títol de l'obra presentada i, si es vol, el pseudònim. 
 
Tramesa 
L'original haurà d'adreçar-se a la seu d’Òmnium Cultural de Terrassa, rambla d’Ègara, 340, 08221 Terrassa, 
tot fent constar la inscripció “Premi de poesia Enric Gall”. 
 
Termini d'admissió 
L'admissió d'originals es clourà el 2 de maig de 2017 a les 9 del vespre. 
Els originals no premiats no seran retornats als seus autors i es destruiran una vegada lliurat el premi. 
 
Dotació 
600 euros. La percepció total o parcial d’aquest import comportarà la cessió de tots els drets d’autor en favor 
d’Òmnium Cultural. Davant de circumstàncies excepcionals, si el jurat ho considera oportú, es podrà dividir 
al seu criteri l’import del premi en dues fraccions. 
 
Jurat 
El jurat del XIII Premi Enric Gall de Poesia estarà constituït per les següents persones: Jordi Torres 
(President), Pere Roca, Heribert Segalà, Jordi Culell, Gemma Solsona i Jordi Centelles (Secretari). Les 
decisions del jurat seran inapel·lables i s'entendrà que s'accepten pel sol fet de concórrer al premi. El jurat 
podrà declarar-lo desert, si ho considera convenient. 
 
Presentació de les bases 
Divendres, 25 de novembre de 2016 a les 7 de la tarda a Òmnium Cultural: rambla d’Ègara, 340, de 
Terrassa. 
 
Veredicte i Lliurament 
En la celebració de la Festa de la NIT DEL MISTERI a la Nova Jazz cava, Passatge Tete Montoliu de 
Terrassa, a 2/4 de 8 del vespre del dia 28 de juny de 2017. La festa finalitzarà amb una copa de cava. 
 
Publicació 
L'obra guanyadora, així com tots els drets que se'n derivin, passarà a ser propietat d’Òmnium Cultural. 
Posteriorment, si l'autor l'edita pel seu compte, farà constar: “Premi Enric Gall de Poesia, Terrassa 2017”. 

 
 

 
Terrassa, novembre de 2016 

 
 
 
 



 

 

Organitza 

 

Patrocinen 

 

 

 

 

 

 

Col·laboren 
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