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1. L’Ajuntament de Badalona organitza el premi literari 
Ciutat de Badalona de Narrativa. La regidoria de Cultura 
i Ciutadania, en col·laboració amb la llibreria El Full i 
l’entitat Festa Nacional dels Països Catalans, convoca 
el vint-i-dosè premi literari Ciutat de Badalona de 
Narrativa. Aquest premi vol reforçar el premi literari 
Països Catalans-Solstici d’Estiu, que enguany arriba a la 
vint-i-sisena edició.

2. Les obres aspirants al premi han de ser originals i 
inèdites, escrites en català i en prosa i s’han d’adreçar 
a un públic adult. Han de tenir una extensió mínima 
de cent fulls i màxima de tres-cents fulls DIN-A4, 
mecanografi ats per una sola cara i a doble espai.

3. S’han de presentar sis exemplars de l’obra, juntament 
amb un sobre tancat a l’exterior del qual ha de constar 
el nom del premi i el títol de l’obra i, a l’interior, la 
identifi cació de l’autor: 
- Nom, cognom, fotocòpia del DNI, adreça, telèfon i 

correu electrònic.
- Manifestació expressa del caràcter original i inèdit de 

l’obra i del compromís de no retirar-la del concurs 
una vegada presentada; de la titularitat de la persona 
autora sobre tots els drets de l’obra i que la mateixa 
es troba lliure de càrregues o limitacions als drets 
d’explotació; i de l’acceptació de les presents bases.

- Lloc, data i signatura de la persona autora.

4. No seran admeses les obres que no s’ajustin a les 
condicions esmentades, ni tampoc les que hagin estat 
premiades en altres certàmens.

5. El premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa 
consisteix en l’edició de l’obra guanyadora a càrrec de 
Viena Edicions, un cop signat el contracte corresponent 
amb l’autor, segons la llei vigent. L’Ajuntament editarà 
l’obra premiada per tal de fer-ne divulgació pública. 

En l’edició constarà que l’obra ha estat guardonada amb 
el premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa i l’any 
en què li ha estat atorgat. La persona guanyadora rebrà 
un premi en metàl·lic de 2.000 € (dos mil euros), import 
sobre el qual es practicarà la retenció que estableix la 
normativa tributària vigent.

6. Els guanyadors i guanyadores de les edicions anteriors 
no es podran presentar a l’edició d’enguany.

7. El jurat qualifi cador el formen:
- Sra. Montserrat Salgado, regidora de Cultura i 

Ciutadania i presidenta del jurat
- Sra. Isabel Monsó, representant de Viena Edicions
- Sr. Martí Noy, escriptor 
- Sr. Miquel Mas, de l’associació Festa Nacional dels 

Països Catalans de Badalona
- Sr. Daniel Nomen, professor
- Sra. Agnès Rotger, escriptora
- Sr. Isidre Sala, de la llibreria El Full, que actuarà com a 

secretari amb vot

8. La concessió del premi literari Ciutat de Badalona de 
Narrativa es realitzarà dins els actes de celebració de 
la Festa Nacional dels Països Catalans i en el marc de 
la Nit Literària, que se celebrarà durant el mes de juny. 
En aquest acte el secretari del jurat proclamarà l’obra 
guanyadora. La decisió serà inapel·lable.

9. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació 
íntegra d’aquestes bases. Qualsevol situació no prevista, 
com també la interpretació de l’articulat, serà resolta 
pel jurat.

10. Cal trametre els originals a la llibreria El Full (carrer de 
Guifré, 109, 08912, Badalona). El termini de 
presentació s’acaba el 8 d’abril de 2013. Els originals 
no es retornaran.

Badalona, 2013



1. L’Ajuntament de Badalona organitza el premi literari 
Betúlia de Poesia – Memorial Carme Guasch. La 
regidoria de Cultura i Ciutadania, en col·laboració amb 
la llibreria El Full, convoca el tretzè premi literari Betúlia 
de Poesia – Memorial Carme Guasch.

2. Les obres aspirants al premi han de ser originals i 
inèdites, escrites en català i d’una extensió mínima 
de 250 versos i màxima de 500 versos, presentats 
en fulls DIN-A4, mecanografi ats per una sola cara i a 
doble espai. Els versos poden repartir-se en un recull de 
poemes o bé formar un únic poema.

3. S’han de presentar sis exemplars de l’obra, juntament 
amb un sobre tancat, a l’exterior del qual ha de constar 
el nom del premi i el títol de l’obra, i a l’interior, la 
identifi cació de l’autor: 
- Nom, cognom, fotocòpia del DNI, adreça, telèfon i 

correu electrònic.
- Manifestació expressa del caràcter original i inèdit de 

l’obra i del compromís de no retirar-la del concurs 
una vegada presentada; de la titularitat de la persona 
autora sobre tots els drets de l’obra i que la mateixa 
es troba lliure de càrregues o limitacions als drets 
d’explotació; i de l’acceptació de les presents bases.

- Lloc, data i signatura de la persona autora.

4. No seran admeses les obres que no s’ajustin a les 
condicions esmentades, ni tampoc les que hagin estat 
premiades en altres certàmens.

5. El premi literari Betúlia de Poesia – Memorial Carme 
Guasch consisteix en l’edició de l’obra guanyadora a 
càrrec de Viena Edicions, un cop signat el contracte 
corresponent amb l’autor, segons la llei vigent. 
L’Ajuntament editarà l’obra premiada a efectes de 
divulgació pública. En l’edició constarà que l’obra 

ha estat guardonada amb el premi literari Betúlia de 
Poesia – Memorial Carme Guasch i l’any en què li ha 
estat atorgat. L’obra guanyadora rebrà un premi en 
metàl·lic de 1.000 € (mil euros), import sobre el qual 
es practicarà la retenció que estableix la normativa 
tributària vigent.

6. Els guanyadors i guanyadores de les edicions anteriors 
no es podran presentar a l’edició d’enguany.

7. El jurat qualifi cador el formen: 
- Sra. Montserrat Salgado, regidora de Cultura i 

Ciutadania i presidenta del jurat
- Sr. Enric Viladot, editor de Viena Edicions
- Sra. Odile Arqué, escriptora, traductora i fi lòloga
- Sr. Paco Fanés, poeta
- Sr. Marçal Font, escriptor
- Sr. Valentí Soler, escriptor
- Sr. Isidre Sala, de la llibreria El Full, que actuarà com a 

secretari amb vot

8. La concessió del premi literari Betúlia de Poesia – 
Memorial Carme Guasch, es realitzarà en el marc de 
la Nit Literària, que se celebrarà durant el mes de juny. 
En aquest acte el secretari del jurat proclamarà l’obra 
guanyadora. La decisió serà inapel·lable.

9. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació 
íntegra d’aquestes bases. Qualsevol situació no prevista, 
com també la interpretació de l’articulat, serà resolta 
pel jurat.

10. Cal trametre els originals a la llibreria El Full (carrer de 
Guifré, 109, 08912, Badalona). El termini de 
presentació s’acaba el 8 d’abril de 2013. Els originals 
no es retornaran. 

Badalona, 2013



1. L’Ajuntament de Badalona organitza el premi literari 
Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil. La regidoria de 
Cultura i Ciutadania, en col·laboració amb la llibreria El 
Full, convoca el quinzè premi literari Ciutat de Badalona 
de Narrativa Juvenil.

2. Les obres aspirants al premi han de ser originals i 
inèdites, escrites en català i en prosa, d’una extensió 
mínima de cinquanta fulls i màxima de cent cinquanta 
fulls DIN-A4, mecanografi ats per una sola cara i a doble 
espai. Han d’adreçar-se a joves d’entre 12 i 16 anys.

3. S’han de presentar cinc exemplars de l’obra, juntament 
amb un sobre tancat, a l’exterior del qual ha de constar 
el nom del premi i el títol de l’obra i, a l’interior, la 
identifi cació de l’autor: 
- Nom, cognom, fotocòpia del DNI, adreça, telèfon i 

correu electrònic.
- Manifestació expressa del caràcter original i inèdit de 

l’obra i del compromís de no retirar-la del concurs 
una vegada presentada; de la titularitat de la persona 
autora sobre tots els drets de l’obra i que la mateixa 
es troba lliure de càrregues o limitacions als drets 
d’explotació; i de l’acceptació de les presents bases.

- Lloc, data i signatura de la persona autora.

4. No seran admeses les obres que no s’ajustin a les 
condicions esmentades, ni tampoc les que hagin estat 
premiades en altres certàmens.

5. El premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa 
Juvenil consisteix en l’edició de l’obra guanyadora 
a càrrec d’una editorial de prestigi, un cop signat el 
contracte corresponent amb l’autor, segons la llei 
vigent. L’Ajuntament editarà l’obra premiada a efectes 
de divulgació pública. En l’edició constarà que l’obra 

ha estat guardonada amb el premi literari Ciutat de 
Badalona de Narrativa Juvenil i l’any en què li ha 
estat atorgat. L’obra guanyadora rebrà un premi en 
metàl·lic de 1.000 € (mil euros), import sobre el qual es 
practicarà la retenció que estableix la normativa vigent. 

6. Els guanyadors i guanyadores de les edicions anteriors 
no es podran presentar a l’edició d’enguany.

7. El jurat qualifi cador el formen:
- Sra. Montserrat Salgado, regidora de Cultura i 

Ciutadania i presidenta del jurat
- Un representant de l’editorial
- Sra. Eva Santana, escriptora
- Sra. Maria Carme Roca, escriptora
- Sra. Jordi Cervera, escriptor
- Sra. Gemma Sala, de la llibreria El Full i mestra, que 

actuarà com a secretària amb vot

8. La concessió del premi literari Ciutat de Badalona de 
Narrativa Juvenil es realitzarà en el marc de la Nit 
Literària, que se celebrarà durant el mes de juny. En 
aquest acte la secretària del jurat proclamarà l’obra 
guanyadora. La decisió serà inapel·lable.

9. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació 
íntegra d’aquestes bases. Qualsevol situació no prevista, 
com també la interpretació de l’articulat, serà resolta 
pel jurat.

10.  Cal trametre els originals a la llibreria El Full 
(carrer de Guifré, 109, 08912, Badalona). El termini de 
presentació s’acaba el 8 d’abril de 2013. Els originals 
no es retornaran.

Badalona, 2013



1. L’Ajuntament de Badalona organitza el premi literari 
de TEATRE BREU INICIA’T. La regidoria de Cultura i 
Ciutadania, en col·laboració amb Amics del Teatre 
Zorrilla de Badalona, convoca el sisè premi literari de 
TEATRE BREU INICIA’T.

2. Les obres aspirants al premi han de ser originals i 
inèdites, escrites en català i en prosa, d’una 
extensió entre vint-i-cinc i trenta-cinc fulls DIN-A4, 
mecanografi ats per una sola cara, i a doble espai, lletra 
Arial, cos 12. Han de ser adreçades a persones majors 
de 16 anys. Quedaran expressament eliminats els 
monòlegs.

3. S’han de presentar set exemplars de l’obra, 
degudament enquadernats, un CD, i cal que vagin 
acompanyades d’un sobre tancat, a l’exterior del qual 
hi ha de constar el nom del premi i el títol de l’obra, i a 
l’interior, la identifi cació de l’autor: 
a. Nom, cognom, fotocòpia del DNI, adreça, telèfon i 

correu electrònic.
b. Manifestació expressa del caràcter original i inèdit de 

l’obra i del compromís de no retirar-la del concurs 
una vegada presentada; de la titularitat de la persona 
autora sobre tots els drets de l’obra i que la mateixa 
es troba lliure de càrregues o limitacions als drets 
d’explotació; i de l’acceptació de les presents bases.

c. Lloc, data i signatura de la persona autora.

4. No seran admeses les obres que no s’ajustin a les 
condicions esmentades, ni tampoc les que hagin estat 
premiades en altres certàmens.

5. Els guanyadors i guanyadores de les edicions anteriors 
no es podran presentar a l’edició d’enguany.

6. El premi literari de TEATRE BREU INICIA’T consisteix en 
l’edició de l’obra guanyadora a càrrec de l’editorial Pont 
del Petroli, després de la signatura prèvia del contracte 
amb l’autor, segons la llei vigent. L’Ajuntament editarà 
l’obra premiada a efectes de divulgació pública. En 
l’edició hi constarà que l’obra ha estat guardonada 
amb el premi literari de TEATRE BREU INICIA’T i 
l’any en què li ha estat atorgat. L’obra guanyadora 

es podrà representar total o parcialment, segons les 
característiques de l’obra, sota l’organització d’Amics del 
Teatre Zorrilla de Badalona i amb el suport de la regidoria 
de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de Badalona.

7. El jurat qualifi cador el formen:
a. Sra. Montserrat Salgado, regidora de Cultura i 

Ciutadania i presidenta del jurat
b. Sr. Andreu Solsona, actor
c. Sr. Joan Puche, poeta
d. Sra. Caterina Teixidó, catedràtica de llengua catalana 

i professora
e. Sra. Natalia Isern,
f. Sra. Maria Àngels Domingo, que actuarà com a 

secretària amb vot

8. El termini de recepció de les obres s’acabarà el dia 28 
de febrer de 2013. Caldrà trametre els originals al Teatre 
Zorrilla de  Badalona (carrer Sant Miquel, 54, 08912 
Badalona).

9. Un cop fi nalitzat el període de recepció de les obres, els 
membres del jurat escolliran les tres obres fi nalistes que 
es faran públiques a www.teatrezorrilla.com i a www.
escena.cat, el dia 6 de maig de 2013.

10. Els dies 24 i 31 de maig i 7 de juny, a l’Espai Betúlia, 
es faran les lectures dramatitzades de les obres fi nalistes 
i els assistents podran puntuar cadascuna de les obres. 
Quan el jurat es reuneixi per escollir l’obra guanyadora 
del concurs, podrà tenir en compte aquestes votacions.

11. La concessió del premi literari de TEATRE BREU INICIA’T 
es realitzarà en el marc de la NIT LITERÀRIA, que tindrà 
lloc durant el mes de juny. Aquest serà un acte en el qual 
el jurat proclamarà l’obra guanyadora. La decisió serà 
inapel·lable.

12. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació 
íntegra d’aquestes bases. Qualsevol situació no prevista, 
com també la interpretació de l’articulat, serà resolta pel 
jurat.

Badalona, 2013



 
 

1999  L’amor se’n va a la Xina, Josep M. Turuguet

2000  Un cadàver per sopar, Olga Xirinacs

2001  El secret de les balenes, Joan Voltas

2002  El sot del cavall, Ton Creus

2003  Des de Saturn.com, Víctor Panicello

2004  Desert

2005  Els miralls infi nits, Claudine Beaumont

2006  On ets, Agnès?, Guillem Rosselló

2007  Desert

2008  Gavin de Puiyet, Miquel Campins

2009  El bressol del basquetbol, Toni Cotet

2010  El pavelló gris, Miquel Fañanàs

2011 Desert

2012 Una de zombis, Patricia Martin

2001  Amb la veu als ulls, Gerard Sala

2002  El temps innoble, Àngela Ribas

2003  Un llençol per embrutar, Salvador Iborra

2004  Intempèrie, Jordi Roig

2005  El segon vol d’Ícar, Óscar Marín

2006  Desert

2007  Cinema, Francesc Soler

2008  La dona bilingüe, Raquel Casas

2009  Desert

2010  Qui ens devia parlar del paradís?, Daniel Nomen

2011 El retorn de les fulles mortes, Albert Garcia

2012 Úter, Cristina Casas

2010  Món animal, Ivan Vallejo

2011 L’honorable Matarrates, Joan Guasp

2012 El joc d’escriure, Albert López

 
 

1988  Urbanitat, Genoveva Gómez

1989  Rodes de barca, Núria García

1990  A la Rambla, Albert Ibáñez

1991  El capità Caliu i la sisena fl ota, Carles Llorca

1992  Estimat John, Remei Margarit

1993  Hotel Mar, Teresa Aguilar

1994  El soldat i la penombra, Miquel Mas

1995  Els maldecaps de l’Emi Pi, Eva Santana

1996  Desert

1997  La porta de la lluna, Victor Batallé

1998  Espiral, Manuel Baixauli

          L’última paraula, Toni Cucarella

1999  Els silencis de Betúlia, Jordi Font

2000  El mateix vell amor, Núria Esponellà

2001  L’arbre sense tronc, Francesc Serés

2002  Quan es fa clar, Roger Tartera

2003  Jack no va passar pel purgatori, Joan Lluís Moreno

2004  Aigües tèrboles, Silvestre Hernández

2005  Sota la llei de Murphy, Agustí Franch

2006  L’ombra de Caín, Joan Solana

2007  Dormir amb Winona Ryder, Edgar Cantero

2008  L’abadia del diable, Josep M. Morreres

2009  El codi genètic, Amàlia Lafuente

2010  Enemigues de l’ànima, Clara Soley

2011 Escala d’Incendis, David Parra

2012 Cafè Zoo, Ana Moya


