
Hi col·laboren:

Ho organitza:

Què és “Sambori”? 

El nom del Sambori (o xarranca) ve d’un joc de carrer per 
a nenes i nens, i va estar escollit, per les associacions 
convocants del primer Premi Sambori, perquè es tracta 
d’un joc popular que es juga a totes les comarques de parla 
catalana i arreu del món. 

Història i creixement

El Premi Sambori té com a objectius promoure la participa-
ció en un projecte comú d’alumnes i centres de totes les 
terres de parla catalana i difondre l’ús del català dins de 
l’àmbit escolar, tot incentivant la imaginació, la creativitat 
i els valors pedagògics de cada centre. 

La Fundació Sambori organitza aquest concurs des del 
1998 al País Valencià, i l’últim any ha comptat amb la 
participació de 100.000 alumnes, la qual cosa el converteix 
en el premi literari amb més participants d’Europa. 
Òmnium Cultural organitza el Premi Sambori Òmnium a 
Catalunya on l’últim curs s’ha comptat amb la participació 
de més de 28.000 alumnes. 

El Premi Sambori Òmnium arreu del territori
Seus territorials organitzades per demarcacions:

9è premi escolar de narrativa en català

Osona
Ateneu La Central. 
Pl. Vicenç Albert Ballester, 
s/n 08500 Vic
93 889 31 19 
osona@omnium.cat

Garrotxa
C. de Sant Pere Màrtir, 35 
baixos
17800 Olot
972 26 33 22
lagarrotxa@omnium.cat

Ripollès
Hotel d’Entitats de Ripoll
C. de Concepció 
Ducloux, s/n
17500 Ripoll
ripolles@omnium.cat

ALT TER - GARROTXA

Bages
C. del Bruc, 99, 1r
08242 Manresa
93 872 63 21
bages@omnium.cat

Solsonès
Casal de Cultura 
i Joventut, Bústia 35
Pg. del Pare Claret
25280 Solsona
solsones@omnium.cat

Berguedà
Pla de l'Alemany s/n
Pavelló de Suècia
08600 Berga
93 821 41 26
bergueda@omnium.cat  

CATALUNYA CENTRAL 

L'Hospitalet
Escola Saltiró. C/Prat de la Riba, 234
08901 L'Hospitalet de Llobregat
hospitaletdellobregat@omnium.cat

Baix Llobregat
Hotel d’Entitats. C. Riereta, 4
08830 Sant Boi de Llobregat   
baixllobregat@omnium.cat

L'HOSPITALET – BAIX LLOBREGAT 

Diputació, 276, pral. 08009 Barcelona. 93 319 80 50 sambori@omnium.cat
BARCELONA  Seu nacional 

EL CAMP

Sabadell
C. de la Salut, 151. 08202 Sabadell
93 725 07 42  sabadell@omnium.cat

Terrassa
Rambla d'Egara, 340 / Torres Garcia s/n
08221 Terrassa. 93 733 72 81 
terrassa@omnium.cat

Rubí
C. Xile, 1-3. 08191 Rubí
93 588 74 73  rubi@omnium.cat

Sant Cugat
C. dels Marges, 31, baixos
08172 Sant Cugat del Vallès
93 583 08 74 santcugat@omnium.cat

VALLÈS OCCIDENTAL 

TERRES DE PONENT
Noguera/ Segarra / Pla de l'Urgell / Urgell/ Garrigues / Segrià
C. Balmes, 14 3r. 25006 Lleida. 973 27 25 84  ponent@omnium.cat

Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat 
Raval de Sta. Anna, 2. 43201 Reus 
977 34 16 17 baixcamp@omnium.cat

Tarragonès
Rambla Nova, 12, 1r, 2a. 43004 Tarragona
tarragones@omnium.cat

GIRONA - CATALUNYA NORD
Alt Empordà / Baix Empordà
C. de Pep Ventura, 8. 1r 2a
17600 Figueres. 972 50 07 45
altemporda@omnium.cat

Catalunya Nord
Centre Cultural Català - Casal Jaume I
Av. del Liceu, 23. 66000 Perpinyà
catalunyanord@omnium.cat

Girona / Pla de l'Estany                                        
Pl. del Vi, 4, 1r. 17004 Girona                                  
972 20 62 13 girones@omnium.cat

La Selva
C. del Pare Rodés, 14. 17430 Sta. Coloma 
de Farners. laselva@omnium.cat

PENEDÈS / GARRAF / ANOIA

PIRINEUS Alt Urgell / Cerdanya / Andorra / Pallars Sobirà / Pallars Jussà
Alta Ribagorça / Vall d'Aran  alturgell@omnium.cat

Alt Penedès / Baix Penedès 
Pl. del Penedès, 3, 2a planta
08720 Vilafranca del Penedès
93 892 19 46 altpenedes@omnium.cat

Garraf
Centre Cívic "La Geltrú"
Pl. dels antics Alumnes Obrers, s/n
08800 Vilanova i la Geltrú
garraf@omnium.catAnoia

C. de Sant Pau, 9. 08700 Igualada. 93 805 57 92 igualada@omnium.cat

SERRALADA LITORAL 
Badalona
Barcelonès Nord 
C. de la Costa, 13, 1r                       
08911 Badalona                                      
93 389 56 80
badalona@omnium.cat                                         

Vallès
Oriental
C. d’Antoni Espí i Grau, 1 
08400 Granollers                                  
93 870 52 93
vallesoriental@omnium.cat              

Maresme
C. d’Argentona, 59,
baixos 08302 Mataró                                         
93 798 17 16
mataro@omnium.cat

Feu arribar els vostres treballs per correu electrònic a la seu d'Òmnium 
més propera al vostre centre i tres còpies en paper per correu postal.

PER A QUALSEVOL DUBTE sambori@omnium.cat

TERRES DE L'EBRE
Centre Cívic 
Plaça de Joan Monclús, 2. 43500 Tortosa terresdelebre@omnium.cat        

( Segueix a la contraportada )
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Valls altcamp@omnium.cat



 

BASES DEL IX PREMI
SAMBORI ÒMNIUM 2015

Òmnium Cultural convoca el IX Premi Sambori Òmnium, 
el premi escolar de narrativa que té per objectiu promoure 
l’ús literari del català a les escoles i instituts del Principat, 
la Franja i Catalunya Nord. La convocatòria inclou tots 
els centres públics, concertats i privats. 

Els treballs que optin a aquest premi de narrativa escolar 
s’hauran de regir segons les bases següents:

1. Les narracions hauran de ser individuals, originals 
i escrites en català.

2. La temàtica de la narració serà lliure.

3. L’extensió dels escrits serà de: 

• Entre 1 i 2 pàgines per a les categories de primària
(cos de la lletra: Arial 12)

• Entre 1 i 3 pàgines per a les categories de secundària 
(cos de la lletra Arial 12)

• Entre 1 i 4 pàgines per a la categoria de batxillerat 
i cicles formatius (cos de la lletra: Arial 12)

4. S’atorgaran premis a les 6 categories següents:

 a ) Cicle inicial de primària (1r i 2n)

 b ) Cicle mitjà de primària (3r i 4t)

 c ) Cicle superior de primària (5è i 6è)

 d ) Primer cicle de secundària (1r i 2n d’ESO)

 e ) Segon cicle de secundària (3r i 4t d’ESO)

 f ) Batxillerat i cicles formatius

5. Tots els alumnes faran una redacció, i el nombre 
total d’aquests alumnes s’indicarà en el full de participa-
ció. Entre tots els treballs presentats, el professorat del 
centre en seleccionarà com a màxim 3 de cada categoria. 

6. Els treballs no s’han de signar i s’han d’acompanyar 
del full de participació degudament emplenat (adjunt 
en aquestes bases) i que també trobareu en el web  
www.sambori.omnium.cat. 

7. Els treballs s’enviaran per correu postal (3 còpies) 
juntament amb el full d'inscripció i per correu electrònic 
a la seu d’Òmnium més propera al vostre centre (vegeu 
adreces a la contraportada).

8. La data límit de lliurament serà el dimecres 4 de 
febrer de 2015.

9. El Premi Sambori Òmnium consta de 2 fases conse-
cutives. En primer lloc es lliura el Premi Sambori 
Òmnium Demarcació i després el Premi Sambori 
Òmnium Catalunya:

PREMI SAMBORI ÒMNIUM DEMARCACIÓ 

1. Els treballs escollits per cada centre i que hagin 
enviat a les respectives seus territorials d'Òmnium, 
concursaran al Premi per demarcació. 

2. Cada demarcació tindrà un Jurat que escollirà com 
a màxim 3 treballs per categoria. 

3. Durant el mes de març, les seus d’Òmnium de cada 
demarcació organitzaran l’acte de lliurament del Premi 
Sambori Òmnium. Les dates es faran públiques en funció 
de la disponibilitat d’agenda i de l’organització. 

PREMI SAMBORI ÒMNIUM CATALUNYA

1. Cada demarcació presentarà com a màxim 3 treballs 
guanyadors de cada categoria per a l’àmbit de Catalunya.

2. Hi haurà un Jurat per al Premi Sambori Òmnium 
de Catalunya integrat per professorat i professionals de 
l’àmbit de la cultura. 

3. El Jurat atorgarà com a màxim 3 premis per cada 
categoria. Tots els treballs finalistes seran guardonats 
amb un diploma i un guardó. El primer premi de cada 
categoria consistirà en un viatge de dos dies a Port Aven-
tura on podrà anar-hi el premiat i dos acompanyants. 

4. El lliurament de premis tindrà lloc la segona quinze-
na de maig.

5. Òmnium Cultural es reserva el dret de publicar els 
treballs premiats, o aquells que, per la seva qualitat, ho 
mereixin.

Trobareu aquestes bases i la butlleta de participació a:

www.sambori.omnium.cat

Empleneu el full de participació i adjunteu la vostra redacció. També 

haureu de fer arribar 3 còpies en paper a la seu d’Òmnium més propera.

FULL DE PARTICIPACIÓ
Novè Premi Sambori Òmnium 2015

Número de referència:

A emplenar per l'organització

NOM I COGNOMS:

TÍTOL REDACCIÓ:

DADES DE L'AUTOR O AUTORA

SEU TERRITORIAL:

CATEGORIA:

TELÈFON / S:

ADREÇA:

POBLACIÓ I CODI POSTAL:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

NOM:

DADES DEL CENTRE

PERSONA DE CONTACTE:

NOMBRE TOTAL d’alumnes del centre que han participat:

CURS:

NOMBRE TOTAL de treballs presentats:

No autoritzo Òmnium Cultural a cedir les meves dades a entitats col·laboradores.
Les dades que ens facilita s'inclouran en un fitxer d'Òmnium Cultural que es conservarà d'acord amb la 
Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i es tractarà d'una manera confidencial. 
L'interessat es podrà adreçar a l'entitat per demanar-ne la consulta, actualització, rectificació o 
cancel·lació, si vol, i atorga consentiment exprés perquè aquestes dades puguin ser utilitzades per 
l'esmentada entitat amb la finalitat d'oferir-li serveis i productes que siguin del seu interès.


