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XXII PREMI MARIA ROVIRA 2016 

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’Egara 340, 08221 Terrassa, tot fent constar la inscripció "Premi Maria Rovira". 

 

Termini d'admissió 

L'admissió d'originals es clourà el 02 de maig de 2016 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, Roberto Martínez (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 

Dilluns, 30 de novembre de 2015 a les 7 del vespre a Òmnium Cultural : Rambla 

d’Egara 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 22 de juny de 2016. La 

festa finalitzarà amb una copa de cava. 

 

Terrassa, novembre de 2015 


