
IV Certamen Literari – La Vall del Corb  Biblioteca de Sant  Martí de Riucorb 
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L’objectiu d’aquest concurs literari, organitzat des de la biblioteca de Sant Martí de Riucorb, és 
promoure la creació literària. 
 
Títol del concurs: 
Lletres a la Vall del Corb, pandèmia i literatura 
 
Bases: 
Els escrits poden ser en prosa, poesia, conte, còmic o dibuix on s’abordin de forma lliure, amb 
voluntat de creació i dins el marc d’un futur post-pandèmic, ens expliquin com veieu el futur, 
com us l’imagineu, com voldríeu que fos, o quines creacions de ficció (o de ciència ficció) us 
venen al cap i voldríeu escriure’n. Els treballs han de ser originals i inèdits. 
 
Participants: 
Hi poden participar totes les persones que tinguin algun tipus de lligam amb  la Vall del Riucorb. 
 
Hi haurà tres grups segons edat: 
Infantil : Nens i nenes de primària Juvenil : nens i nenes d’E.S.O i Batxillerat. Adults 

 
S’hi podrà presentar una persona per si sola o un col·lectiu presentant una única obra. 
 
Llengua: 
L’obra ha d’estar redactada en llengua catalana. 
 
Característiques del treball: 
L’obra literària haurà de ser presentada en format DINA4, amb una extensió mínima d’1 full i 
màxima de 12 fulls, mecanografiats, tipus lletra Arial 12 i interlineat 1,5.  En el cas del còmic o 
dibuix, DINA4, igualment 1 full mínim i màxim 12, en  blanc i negre o color. 
 
Presentació de les propostes: 
 Personalment : Lloc d’entrega de les obres: Biblioteca de Sant Martí de Riucorb, a la bústia 

del mateix local, bar Centro de Maldà. Cada treball s’ha de presentar en dos sobres tancats, 
marcats com a sobre 1 i sobre 2. 

 Sobre 1 : Número de sobre, pseudònim escollit, nom del concurs, títol obra i original de 
l’obra 

 Sobre 2 : Número de sobre i les indicacions personals següents:títol de l’obra, pseudònim, 
nom i cognoms, edat, correu electrònic, telèfon de contacte 

  
 
 Via mail al  correu electrònic a l’adreça bibliotecasantmarti@gmail.com. En aquest cas, enviar 

dos fitxers, un amb l’obra literària (pdf) signada amb el pseudònim i un altre amb les 
indicacions personals següents: títol de l’obra, pseudònim, nom i cognoms, edat, correu 
electrònic, telèfon de contacte. 
 

Dates d’entrega de les obres del concurs: 
Des de la publicació d’aquestes bases i fins el  8/10/21. 

 
Premis: 
Es concediran dos premis (1er i 2º) per a cada una de les tres categories, infantils, juvenils i 
adults. L’entrega de premis serà el 31 d’octubre de 2021 
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