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1. El certamen sʼobre a qualsevol persona de més 
de 18 anys que hi vulgui participar.  
 
2. Els treballs que es presentin han de ser 
originals i inèdits. Cal que siguin en català i amb 
una extensió mínima de 2.100 caràcters i màxima 
de 3.300 (dʼun a tres fulls).  
 
3. Cap dels treballs presentats no poden haver 
estat premiats anteriorment en un altre concurs 
literari. 
 
4. La presentació dels treballs sʼhaurà de fer 
dʼacord amb les següents pautes: 
 - Tipus de lletra: Times New Roman  
 - Cos 12.  
 - Full: DIN A4, escrits a una sola cara.  
 - Interlineat: 1ʼ5.  
 - Marges: laterals, 3 cm; superior, de 4 cm i 
 inferior 3,5cm. 
 
5. La llegenda sʼha de presentar per correu 
electrònic a lʼadreça 
info@festivaldellegendesdecatalunya.cat . És 
important que a lʼassumpte sʼhi especifiqui 
“Certamen literari”. En el correu s'hi hauran 
dʼadjuntar dos arxius. El primer, on consti el treball 
amb el títol i el pseudònim del concursant. El 
segon, hi hauran les dades personals de lʼautor/a: 
pseudònim, nom i cognoms, data de naixement, 
adreça, telèfon i correu electrònic. 
 
6. Es poden entregar un total de dues llegendes 
per cap, situades sempre a la vila o voltants de 
Sant Martí de Tous. 
 - El relat pot ser la versió actual (del S.XXI) 

de qualsevol llegenda original de misteri. 
 - El relat pot ser una llegenda original , 

modificant i intercanviant els rols de cada 
personatge. Aquesta modalitat es pot 
ambientar en qualsevol època històrica 
però ha de ser de misteri. 

 - Inventar una llegenda de misteri que 
sʼambienti en el poble de Sant Martí de Tous.  

 
7. El vostre escrit és lliure però ha dʼacabar amb la 
cremada dʼun llibre, papers escrits o altres similars 
que comportin malastrugança o certes pors. Això 
significarà lʼalliberament del poble o personatges 
de la llegenda.  
 
8. El Jurat encarregat de la selecció de la llegenda 
guanyadora serà seleccionat pel comitè 
organitzador i estarà format per representants 
culturals.  
 
9. El jurat podrà declarar desert els premis si, 
segons el seu criteri, no ha de ser atorgat.  
 

10. El jurat elevarà a lʼAjuntament la proposta 
dʼedició dʼun llibre amb els relats guanyadors, els 
finalistes i aquells dels presentats que estimi 
oportú per la seva qualitat.  
 
11. El 23 dʼabril, dia de Sant Jordi, de 2015 serà el 
darrer dia per entregar les llegendes a lʼadreça 
anteriorment esmentada. 
 
Premis 
 
12. El Jurat seleccionarà la llegenda guanyadora 
segons els criteris de qualitat tecnicoartístics i 
sempre que sʼhagi ajustat a les condicions 
anteriorment esmenades. 
	  
 
1r PREMI:  
 
- Escenificació de la llegenda guanyadora com a 
acte final de l'activitat "Apagada de Misteri" del 
Festival de Llegendes de Catalunya. 
 
- Publicació de la llegenda en un mitjà de 
comunicació dʼàmbit cultural. 
 
- La llegenda guanyadora del certamen s'inclourà 
en el CD "Recollint Llegendes Volum V". 
LʼOrganització es reserva el dret de possibles 
modificacions per obligacions pressupostàries. 
 
- Entrada doble per a l'espectacle "Apagada de 
Misteri" 
 
- Premi dotat en 100 euros nets dʼimpostos. 
Aquest és l'import net que es percebrà després 
d'haver practicat la retenció establerta per la 
normativa tributària vigent. Aquest premi es farà 
efectiu a través de transferència bancària, raó per 
la qual el guanyador o guanyadora haurà de 
facilitar les dades necessàries per poder fer-lo 
efectiu 
 
2n PREMI:  
 
- Llibre "D'unes Veus, Històries i Llegendes" 
 
-  CD Recollint llegendes. (pack de 3 volums) 
 
- Entrada doble per a l'espectacle "Apagada de 
Misteri". 
 
3r PREMI: 
 
- Entrada doble per a l'espectacle "Apagada de 
Misteri" 
	  


