
CONCURS LITERARI ANTONI ISERN. CABRERA DE MAR 

La Regidoria de Cultura, a través de la Biblioteca Ilturo, i la Fundació Burriac, convoquen la 
VIII edició del Premi Literari Anton Isern de narració curta, amb la intenció d’estimular l’hàbit i 
el gust per la lectura i per l’escriptura. 

Les bases del concurs són les següents: 

PARTICIPANTS   • S’hi pot participar de forma individual o col·lectiva. 

• S’estableixen les següents categories: 

- Categoria col·lectiva: de 0 a 5 anys           - Categoria individual A: de 6 a 8 anys 

- Categoria individual B: de 9 a 11 anys      - Categoria individual C: de 12 a 14 anys 

- Categoria individual D: de 15 a 18 anys    - Categoria individual E: de 19 a 25 anys 

- Categoria individual F: a partir de 26 anys 

OBRES CONCURSANTS 

• Les obres han d’estar inspirades en el poble de Cabrera de Mar. Poden tractar una història real 
o de ficció. 

• Només s’accepta una obra per categoria i participant. 

• Les obres han de ser inèdites, escrites en català i no premiades en cap altra mostra o concurs 
literari. 

• En la categoria col·lectiva es poden presentar els treballs en format lliure. Per les categories 
individuals, els treballs han de ser impresos a una sola cara, en lletra Times New Roman de cos 
12 i espai entre línies 1,5 punts. 

• L’extensió màxima segons categoria ha de ser: categoria A, 1 full; categoria B, 2 fulls; 
categories C i D, 3 fulls; categories E i F, 10 fulls. 

COM S’ENTREGA? 

• Els originals s’han de presentar impresos en paper per quintuplicat. 

• Cada obra s’ha de presentar dins d’un sobre tancat a l’exterior del qual hi ha de constar: VII 
Premi Literari Anton Isern, el títol, el pseudònim, i s’ha d’especificar l’edat i la categoria en la 
qual concursa el participant. 

• A l’interior del sobre, en un altre full, hi ha de constar les següents dades: títol del relat, 
pseudònim, nom i cognoms, número de DNI, adreça, telèfon i correu electrònic del participant. 

PRESENTACIÓ DE TREBALLS 

• La data de termini per a la presentació d’originals serà el 15 de març de 2019. Els originals 
cal lliurar-los a l’Ajuntament de Cabrera de Mar o a la Biblioteca Ilturo.” 


