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LA SEU D'URGELL 2021

Pep Albanell (Joles Sennell) va
néixer a Vic (Osona),  però quan
tenia quatre anys la seva família es
va traslladar a la Seu d'Urgell, on va
passar la infància i adolescència. Se
sent bipàtrida: vigatà per origen i
tradició familiar i urgellenc per
adopció i devoció. Actualment viu a
Barcelona.

És autor de més de noranta obres,
entre les quals Fades, bruixes i
companyia, de mitja dotzena d’obres
de teatre i d’algun guió de cinema i
televisió. També ha format part dels
col·lectius literaris Ofèlia Dracs i
Pep Campei i ha dirigit tallers a
l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu
Barcelonès.

"Escriure vol dir perdre la por  a les paraules. 
Les paraules serveixen per anomenar, per

explicar, per descriure, per raonar...
Però també poden servir per jugar.

Quan es descobreix això, escriure esdevé un
plaer únic i extraordinari."

 

Llibreria 4 Fulls
Llibreria La Salvat
Llibreria Papers
Llibreria Purgimon
Revista Cadí-Pedraforca



BASES DEL CONCURS

Categoria A: autors de 10-11 anys

Categoria B: autors de 12-13 anys

Categoria C: autors de 14-15 anys

Categoria D: autors de 16-17 anys

Categoria E: autors a partir de 18 anys

El concurs literari Premi Joles Sennell és un concurs

de contes dirigits al públic infantil, escrits en català i

de temàtica lliure. 

1. Els contes presentats hauran d’ésser inèdits i no

haver estat premiats en cap altre esdeveniment.

Només es pot presentar una sola narració per

participant.

2. Les  obres s’hauran de presentar amb les següents

característiques: 

-Hauran d’estar escrites amb ordinador, en format

Din-A4. El tipus de lletra ha de ser Arial, a mida 12,

interlineat doble, marges de 3 cm. L’extensió màxima

serà de 5 pàgines. 

En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la

documentació o informació requerida s’entendrà per

no vàlida la participació al concurs.

3.  Les obres es presentaran telemàticament amb el

formulari pertinent a través de la pàgina

https://goo.gl/KVyB6P. Per qualsevol dubte us podeu

adreçar a la Biblioteca (biblioseu@aj-laseu.cat) o bé a

RàdioSeu (radioseu@radioseu.cat )

La documentació a presentar és la següent:

-Conte en format PDF. A la portada hi ha de constar

títol, pseudònim i categoria.

-Fitxer que contingui la digitalització del DNI/NIE o

passaport, en format PDF.

4. S’estableixen les següents categories segons

l’edat dels autors (compta l’edat del dia de l’entrega

de l’original):

1.

2.

3.

4.

5.

5. El període de presentació de la instància de

sol·licitud i els originals serà des del 9 de març fins

al 31 de maig.

 

6. Els guanyadors de cada categoria rebran, per

gentilesa de les entitats i empreses que

s’especifiquen, els següents premis:

Categoria A: 100 € gentilesa de MicroSeu, 50 €
gentilesa de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i un val
de compra per valor de 50 € de la Llibreria 4 Fulls.

Categoria B: 100 € gentilesa de Mútua de l’Alt
Pirineu, 50 € gentilesa de l’Ajuntament de la Seu
d’Urgell i un val de compra per valor de 50 € de la
Llibreria Papers. 

Categoria C: 100 € gentilesa de Fustes Grau, 50 €
gentilesa de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell,
material informàtic valorat en 100 € gentilesa del
Consell Comarcal de l’Alt Urgell i un val de
compra per valor de 50 € de la Llibreria La Salvat.

Categoria D :  300 € gentilesa de l’Ajuntament de la
Seu d’Urgell, material informàtic valorat en 100 €
gentilesa del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i un
val de compra per valor de 50 € de la Llibreria
Purgimon.
Finalista: 150 € gentilesa de l’Ajuntament de la
Seu d’Urgell.

Categoria E: 1.000 € gentilesa de l'Ajuntament de
la Seu d'Urgell, un e-book gentilesa del Servei
Educatiu de l’Alt Urgell–Cerdanya valorat en 100 €,
una entrada doble per un concert programat dins el
FEMAP 2021 gentilesa de l'Ajuntament de la Seu
d'Urgell valorada en 50 € i una subscripció bianual
a la revista Cadí-Pedraforca valorada en 32 €.
Finalista: 400 € gentilesa de l’Ajuntament de la
Seu d’Urgell  i un lot de llibres.

Els guanyadors de cada categoria rebran també una
entrada doble de Cinemes Guiu i un lot de llibres.

Tots els finalistes i/o accèssits rebran un lot de llibres.

7. El jurat atorgarà dos premis per a cada categoria i

els accèssits que consideri convenients. No obstant

això, pot declarar algun premi desert. 

8. L’entrega de premis serà el dissabte 26 de juny a les

11.00 h. S’informarà oportunament del format i del lloc.

 

Els autors i les autores d’obres guardonades hi

hauran d’assistir o bé delegar la recollida del premi a

una altra persona.

 

9. El jurat estarà format per: 

-Pep Albanell, autor de capçalera de la Biblioteca

Sant Agustí i escriptor

-Isidre Domenjó, tècnic de cultura del Consell

Comarcal de l’Alt Urgell i escriptor

-M. Lourdes Esteve, directora de la Biblioteca Sant Agustí

-Genisa G. Carricondo, narradora i actriu

-Marta Pujantell, directora de RàdioSeu

-Isabel Rodríguez, docent del Servei Educatiu de

l’Alt Urgell - Cerdanya

-Montse Rollán, bibliotecària de la Biblioteca

Comarcal Josep Finestres de Cervera

10. El jurat estarà facultat per a resoldre qualsevol

incidència no prevista en aquestes bases. El seu

veredicte serà inapel·lable.

11. Els documents originals presentats es guardaran

a la Biblioteca Sant Agustí i passaran a ésser

propietat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Els drets d’autor i de publicació seran propietat dels

autors, en cap cas passaran a ser de l’Ajuntament de

la Seu d’Urgell.

En el cas que algun dels autors publiqui alguna de

les obres guanyadores caldrà fer constar als crèdits

o bé a la portada que l’obra ha estat premiada al

Premi Joles Sennell, la categoria a la qual pertanyia i

el segell de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

12. Els beneficiaris poden renunciar de forma

expressa al premi guanyat. La renúncia es

formalitzarà presentant un escrit a l’Ajuntament.

13. L’organització es reserva el dret d’alterar les

bases i la convocatòria. Si això es produís,

s’anunciaria oportunament.

14. El fet de participar en aquest concurs suposa

l’acceptació de les seves bases.

 

La Seu d’Urgell, 9 de març de 2021
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