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Podran optar al Premi Marian Vayreda de narrativa, organitzat per 
l’Institut de Cultura d’Olot - Ajuntament d’Olot, obres de creació 
literària.
Hauran de ser obres originals i inèdites, en llengua catalana, i no 
podran participar-hi treballs guardonats en altres certàmens, ni 
treballs dels guanyadors de les quatre últimes edicions del premi. 
Només s’admetrà una obra per autor.
Els originals han de tenir una extensió mínima de 150 fulls, aproxi-
madament 2.100 caràcters per full, escrits en lletra mida 12.
A la portada dels treballs haurà de constar-hi obligatòriament el 
títol de l’obra i el premi a què concursen, així com el nom complet 
i les dades de l’autor o el pseudònim. En cas de presentar-se amb 
pseudònim, s’haurà d’enviar un document adjunt (tant en paper 
com per correu electrònic) que contingui les dades personals de 
l’autor. Si es vol que l’obra sigui feta pública amb pseudònim, cal 
indicar-ho.
Les obres hauran de presentar-se en un arxiu PDF a l’adreça 
electrònica premimarianvayreda@olot.cat i també cal enviar-ne 
necessàriament una còpia en paper, escrita a doble cara i relli-
gada correctament, a l’Institut de Cultura d’Olot: Can Trincheria,  
c/ de Sant Esteve, 29 - 17800 Olot.
El termini d’admissió d’obres finalitzarà el dia 1 de març de 2017.
El veredicte del jurat es farà públic el 10 de juny de 2017.
El jurat està format per Mita Casacuberta, Josep M. Fonalleras, 
Carles Batlle, Marta Ramoneda i Josep Lluch.
El guanyador rebrà la quantitat de 10.000 euros i l’Editorial Em-
púries publicarà l’obra guanyadora. 
L’import del premi serà considerat a compte sobre els drets de 
l’autor, el qual conservarà la propietat intel·lectual de l’obra. Cada 
vegada que es publiqui el treball premiat, caldrà fer-hi constar 
que és una obra guardonada als Premis Ciutat d’Olot, Premi Ma-
rian Vayreda.
El premi es donarà a una sola obra, i es podrà declarar desert si 
el jurat així ho decideix.
El jurat podrà proposar la publicació d’ obres no premiades i que 
consideri d’interès.
La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’a-
questes bases.



Per participar en el Premi Joan Teixidor de Poesia, organitzat per 
l’Institut de Cultura d’Olot - Ajuntament d’Olot, caldrà presentar 
un treball que consisteixi en un recull d’haikus d’un mateix autor, 
amb una extensió mínima de 30 haikus i màxima de 60. Els haikus 
es presentaran de manera seguida, i a l’hora de l’edició del llibre 
es podran distribuir en sèries, reculls o suites.
El treball ha de ser original i inèdit, en llengua catalana, i no po-
dran concursar-hi treballs guardonats en altres certàmens, ni 
treballs dels guanyadors de les quatre últimes edicions del premi. 
Només s’admetrà un recull per autor.
L’original haurà de complir la mètrica i les característiques de 
l’escriptura de l’haiku, i haurà d’anar identificat amb un títol.
El treball s’ha de presentar a través del web del Premi Joan Teixi-
dor a l’adreça http://haikus.olot.cat seguint les instruccions que 
allà s’indiquen. 
El termini d’admissió d’obres finalitzarà el dia 1 de març de 2017.
El veredicte del jurat es farà públic el 10 de juny de 2017.
El jurat està format per D. Sam Abrams, Maria Rosa Font i Massot, 
Txema Martínez, Roger Costa-Pau i Rosa Vilanova.
El guanyador rebrà 2.000 euros i Viena Edicions publicarà l’obra 
guanyadora.
L’import del premi serà considerat a compte sobre els drets de 
l’autor, el qual conservarà la propietat intel·lectual de l’obra. Cada 
vegada que es publiqui el treball premiat, caldrà fer-hi constar 
que és una obra guardonada als Premis Ciutat d’Olot, Premi Joan 
Teixidor de Poesia.
El premi es donarà a una sola obra, i es podrà declarar desert si 
el jurat així ho decideix.
Viena Edicions i l’Institut de Cultura d’Olot es reserven, durant tres 
mesos, el dret d’opció preferent de publicació de les obres no pre-
miades, amb l’acord previ amb l’autor.
La presentació a aquest premi pressuposa l’acceptació íntegra 
d’a  questes bases.



Podran optar al Premi Ciutat d’Olot de Novel·la Juvenil, organit-
zat per l’Ins titut de Cultura d’Olot - Ajuntament d’Olot, novel·les 
adreçades a joves d’entre 13 i 16 anys.
Hauran de ser obres originals i inèdites, en llengua catalana, i no 
podran participar-hi treballs guardonats en altres certàmens, ni 
treballs dels guanyadors de les quatre últimes edicions del premi. 
Només s’admetrà una obra per autor.
Els originals han de tenir una extensió mínima de 60 fulls i màxi-
ma de 120, aproximadament 2.100 caràcters per full, escrits en 
lletra mida 12. Hauran de presentar-se’n cinc còpies en paper, 
escrites a doble cara i relligades correctament.
A la portada dels treballs haurà de constar-hi obligatòriament el 
títol de l’obra i el premi a què concursen, així com el nom complet 
i les dades de l’autor o el pseudònim. En cas de presentar-se amb 
pseudònim s’haurà d’adjuntar una plica tancada que contingui les 
dades personals de l’autor. Si es vol que l’obra sigui feta pública 
amb pseudònim, cal indicar-ho.
Cal trametre els originals a l’Institut de Cultura d’Olot: Can Trin-
cheria, c/ de Sant Esteve, 29 - 17800 Olot.
El termini d’admissió d’obres finalitzarà el dia 1 de març de 2017.
El veredicte del jurat es farà públic el 10 de juny de 2017.
El jurat està format per Josep Gòrriz, Josep Torrent,  Marta Costa-
Pau, Dolors Garcia i Cornellà i Pau Joan Hernàndez .
El guanyador rebrà la quantitat de 4.500 euros i l’editorial Llibres 
del Segle publicarà l’obra guanyadora. 
L’import del premi serà considerat a compte sobre els drets de 
l’autor, el qual conservarà la propietat intel·lectual de l’obra. Cada 
vegada que es publiqui el treball premiat, caldrà fer-hi constar 
que és una obra guardonada als Premis Ciutat d’Olot, Premi Ciu-
tat d’Olot de Novel·la Juvenil.
El premi es donarà a una sola obra, i es podrà declarar desert si 
el jurat així ho decideix.
El jurat podrà proposar la publicació d’obres no premiades i que 
consideri d’interès.
Els autors no premiats podran sol·licitar la recuperació dels origi-
nals a cultura@olot.cat, i recollir-los a  l’Institut de Cultura d’Olot, 
entre l’1 de setembre i l’1 de novembre de 2017. Passat aquest 
període, es reciclaran.
La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’a-
questes bases.



Organitza: Amb el suport de:

Per a més informació

Institut de Cultura d’Olot
c/ de Sant Esteve, 29

17800 OLOT
Tel. 972 27 27 77
cultura@olot.cat
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