
PREMI NARIEDA 
DE REDACCIÓ INFANTIL PER A NENES I NENS ALUMNES DE LES ESCOLES DE LA 
ZER NARIEDA (COLL DE NARGÓ, PERAMOLA I ORGANYÀ)

Categories. A. Cicle Inicial (1r i 2n curs) - B. Cicle Mitjà (3r i 4t curs) - C. Cicle Superior (5è i 6è curs)
Característiques. Les obres han de ser inèdites, escrites a ordinador (lletra Arial, amb cos 12 i amb interlineat 1,5), i en català. Per a la 
categoria A l’extensió màxima és d’un full DINA4 a una sola cara i pot combinar text i il·lustracions. Per les categories B i C l’extensió 
màxima és de dos fulls DINA4 a una sola cara.
Temàtica. La temàtica és lliure, si bé el jurat tindrà en especial consideració les obres l’acció de les quals transcorri al Pirineu o bé estigui 
relacionada amb el nostre entorn.
Formes de presentació. Les obres es poden presentar pels procediments següents:
1. Electrònica. Enviant un fitxer PDF a l’adreça electrònica: firahomilies@organya.cat,  amb la indicació “Premi Narieda” en el camp 
“assumpte”. Les obres han d’anar signades amb un lema o pseudònim. S’ha d’adjuntar un altre document amb la referència “PLICA” on hi 
figurarà la identificació de l’autor: nom i cognoms de la persona que ho ha escrit, la seva adreça i població, el nom i cognoms de la mare 
o del pare (o dels tutors), i un telèfon de contacte.
2. Tradicional. Personalment a la direcció del centre escolar, en un sobre tancat on s’hi indiqui “Premi Narieda”. Dins d’aquest sobre 
caldrà incloure’n un altre (també tancat) amb un document dins on hi consti el nom i cognoms de la persona que ho ha escrit, la seva 
adreça i població, el nom i cognoms de la mare o del pare (o dels tutors), un telèfon i una adreça electrònica de contacte. 
Termini de presentació. Fins les 16.00 hores del dia 3 de maig de 2021.
Publicitat del veredicte. Les persones guanyadores seran anunciades a la/les pàgina/es web/webs de/dels l’Ajuntament i se les convidarà 
a un acte de reconeixement i lliurament del xec regal  que es farà l’última setmana de curs. També seran convidades a l’acte de lliurament 
dels Premis Literaris “Homilies d’Organyà” que tindrà lloc el proper 3 de setembre,  a Organyà, dins el marc de la Fira del Llibre del Pirineu, 
on se les hi lliurarà el Diploma corresponent.
Premis per categoria. 
1r premi:  xec regal de 100 € en material didàctic 
2n premi:  xec regal de 60 € en material didàctic 
3r premi:  xec regal de 40 € en material didàctic
Publicació. Els primers premis passaran a formar part del llibre del Premis Literaris “Homilies d’Organyà” que es lliurarà a les totes les 
persones guanyadores, juntament amb el diploma, en l’acte solemne que tindrà lloc el proper 3 de setembre a Organyà, dins del marc 
de la Fira del Llibre del Pirineu. Una còpia de tots els treballs presentats s’exposaran per a la lectura a les escoles durant el mes de juny.
Jurat. El jurat estarà format per un integrant de cada centre educatiu. El seu veredicte serà inapel•lable.
Acceptació de les bases. La presentació en el Premi Narieda pressuposa l’acceptació de les seves bases.
*En els centres educatius on hi hagi persones premiades i en un horari a concretar.
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