
Pot optar al II  Premi Guillem de Belibasta de narrativa breu d'aventures a la 
natura qualsevol obra en prosa escrita en llengua catalana que segueixi l'esmentada 
temàtica. És requisit indispensable que sigui original i inèdita, i no podran 
participar-hi aquelles obres que hagin estat guardonades en altres certàmens en 
anys anteriors. Els autors podran presentar un màxim de 3 obres. 

Les obres literàries presentades hauran de tenir una extensió màxima de 15 
pàgines. Els treballs s'hauran de presentar mecanografiats en lletra Arial, mida 12 i 
a doble espai.  

Els originals s'hauran d'enviar en un arxiu en format PDF a l'adreça electrònica 
portaldelspirineus@gmail.com. Com a alternativa, es podrà enviar una còpia en 
paper dins d'un sobre a l'adreça següent: Ajuntament de Peramola, carrer Frederic 
Ribó, 8, 25790 Peramola (Alt Urgell). En aquest cas, caldrà acompanyar-la d’un 
CD amb el document digital. En l’obra, haurà de constar-hi el títol de l'original i el 
nom, l'adreça i el telèfon de l'autor. Aquells autors que decideixin presentar-se al 
premi amb un pseudònim, caldrà que adjuntin a la tramesa, en un sobre o arxiu a 
part segons si s’envia per correu postal o electrònic, un altre document on haurà de 
figurar el pseudònim i les dades requerides en el cas anterior. 

El termini de presentació de treballs s'iniciarà el 25 de gener de 2016 i finalitzarà 
el 29 de març de 2016. En els enviaments postals, es tindrà en compte la data del 
mata-segells. El certamen tindrà una fase prèvia de selecció de treballs. Els noms 
dels 9 finalistes es publicaran a la web http://guillemdebelibasta.weebly.com/ 
durant el mes de juliol de 2016 i seran convidats a l'acte públic de lliurament de 
premis, que tindrà lloc a la plaça del Vall de Tragó el dia 4 d’agost de 2016. 

Per a l'adjudicació dels premis es valorarà l'originalitat, el contingut i la redacció 
acurada dels treballs. 

El guanyador rebrà un premi de 1500 euros, el segon classificat de 500 euros i el 
tercer de 300 euros. Les obres d’aquests tres finalistes es publicaran en un recull 
que editarà Edicions Salòria. El jurat estarà compost per Ramon Besora, Marcel 
Fité, Albert Villaró, Joan Obiols i Jesús Bach, que actuarà com a secretari.  

Els premis seran indivisibles, es donaran a una sola obra i es podran declarar 
deserts si el jurat així ho decideix. El veredicte del jurat serà inapel· lable.  

Rebre la condició de finalista en aquest premi implica la cessió a favor de 
l’Ajuntament de Peramola, en exclusiva, de tots els drets patrimonials de propietat 
intel· lectual de les obres o prestacions protegides que es puguin derivar de la seva 
participació per tal de difondre-les en qualsevol format, suport i modalitat, 
incloent-hi qualsevol mitjà gràfic, audiovisual, sonor, Internet i qualsevol mitjà de 
posada a disposició interactiva. Aquesta cessió és a títol gratuït fins al màxim 
període de protecció legal. 

La presentació dels originals aspirants al premi pressuposa l'acceptació completa 
d'aquestes bases. 

Per a qualsevol consulta o aclariment caldrà dirigir-se a l'adreça electrònica 
portaldelspirineus@gmail.com. 
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