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La Conselleria d'Educació de l'Ambaixada d'Espanya a Andorra i el Colegio Español María Moliner, 
amb el patrocini de Barcanova Editorial, BOMOSA Fundació,la Acción Cultural de l’Ambaixada 
d’Espanya a Andorra, l’Instituto Camões, TIM’20, l’AFA del Colegio Español María Moliner i el Comú 
de Sant Julià de Lòria, conviden als alumnes de Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació 
Professional, i equivalents andorrans i francesos dels centres escolars d'Andorra, a participar en el 
XXXIXè Concurs Literari Sant Jordi 2021, amb les següents: 

 
BASES 

 
1.- El concurs té quatre modalitats: Poesia, Narrativa, Teatre i Assaig. 

• Poesia: tema lliure (extensió mínima: 20 versos). 
• Narrativa: un conte o narració (extensió entre 2 i 8 pàgines). Tema lliure. 
• Teatre: peça breu (extensió de 3 a 6 pàgines). Tema lliure. 
• Assaig: exposició reflexiva-literària sobre un tema lliure (extensió entre 2 i 6 pàgines). 

 
2.- S'estableixen dues categories segons l'edat dels participants: 

• Participants que en el moment de l'entrega tinguin entre 12 i 14 anys. 
• Participants que en el moment de l'entrega tinguin 15 anys o més. 
• En la modalitat d'Assaig només hi podran participar els alumnes que tinguin 15 anys o 

més. 
 
Els menors d'edat que siguin guanyadors del concurs hauran de ser autoritzats pels seus pares o 
tutors legals, tot presentant a l'organització l'autorització que apareix adjunta a l'Annex 1 
d'aquestes bases, signada pels pares o tutors legals i amb una fotocòpia del passaport o 
document nacional d'identitat. 
 
3.- Per a cada modalitat i categoria es concediran dos premis: 

• Primer premi: dotació econòmica, diploma i publicació. 
• Segon premi: dotació econòmica, diploma i publicació. 

 
El jurat es reserva el dret de deixar desert algun dels premis en el supòsit de manca de treballs o 
per la seva qualitat insuficient. 
 
4.- Els treballs podran ser presentats en castellà o català indistintament. A més a més, hi ha tres 
premis especials: un en llengua anglesa, un altre en llengua francesa i un tercer en llengua 
portuguesa. Els treballs hauran de ser inèdits i no premiats en altres certàmens, i no vulneraran 
cap dret de tercers. 
 
Els treballs premiats seran publicats en una edició col·lectiva editada per Barcanova Editorial. Així 
mateix, els premiats tindran l’oportunitat de tenir una trobada, a Andorra, amb un escriptor que proposi 
Barcanova Editorial, si la situació sanitària ho permet. 
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5.- Cada centre escolar pot realitzar una preselecció dels treballs, que han de ser mecanografiats i 
s'han de presentar per duplicat en format Word, (tipus de lletra Arial, mida de font 12 i interlineat 
d'1,5) a la secretaria del Colegio Español María Moliner (Seu de Secundària i Batxillerat), abans 
de les 15:00 hores del dijous 25 de febrer de 2021. Els originals, signats amb un pseudònim, 
han d'anar dins d'un sobre gran on s'hi indicarà el títol del treball, el pseudònim, la categoria, la 
modalitat i la llengua en què es concursa.  
Dins d'aquest mateix sobre gran s'hi ha d'incloure un altre sobre més petit, a la part exterior del 
qual hi ha d'aparèixer el pseudònim i el títol del treball i, a l'interior, les dades personals del 
concursant: nom, edat, telèfon de contacte, correu electrònic, centre escolar i curs (Annex 3).  
 
També s'haurà d'enviar una còpia digital en format .doc amb el nom complet de l'autor i el 
treball amb el títol i el pseudònim corresponent als següents correus electrònics segons la llengua 
en què es concursi: 
 
iea.santjordi.castellano@gmail.com 

• iea.santjordi.catalan@gmail.com 
• iea.santjordi.frances@gmail.com 
• iea.santjordi.portugues@gmail.com 
• iea.santjordi.ingles@gmail.com 

 
6.- Cada autor podrà presentar un màxim de dos treballs. 
 
7.- Els treballs que no segueixin les bases seran desestimats abans de ser llegits i valorats pel 
jurat. 
 
8.- La publicació dels treballs premiats en el Concurs implica la cessió total i irrevocable, en 
exclusiva i amb facultat de cessió i/o llicència a tercers, per a un àmbit territorial mundial i per a la 
duració màxima permesa per la legislació aplicable, a favor de Barcanova Editorial, així com de tots 
els drets de qualsevol tipus que es poguessin derivar de l'obra. 
De la mateixa manera, implica l'autorització per a la reproducció, publicació, distribució, 
comunicació pública i transformació dels treballs inclosa la difusió en qualsevol suport o a través 
de qualsevol mitjà que es determini. 
Els autors assumeixen la exclusiva responsabilitat, i mantindran indemnes els organitzadors i/o a 
qualsevol altre tercer que pogués resultar afectat, davant les reclamacions de qualsevol naturalesa 
que poguessin efectuar terceres parts respecte l'originalitat dels textos presentats, per vulneració 
dels seus drets i/o per qualsevol altra causa relativa als textos presentats. 
La participació al concurs implica l'acceptació d'aquest reglament en totes les seves disposicions, 
les quals el Consell de Redacció es reserva el dret de modificar sense previ avís. 
 
9.- El Jurat estarà constituït pels professors dels Departaments de Llengua i Literatura Espanyola, 
Catalana, Francesa i Anglesa del Colegio Español María Moliner (Seu de Secundària i Batxillerat) i 
per representants de l’EPE de Portugal a Andorra. 
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El lliurament de premis als guanyadors tindrà lloc en un acte presencial o virtual depenent 
de la situació sanitària, sempre d’acord a les indicacions marcades pel Govern d’Andorra. 
En el cas que sigui un acte presencial, es preveu que se celebri al Centre Cultural i de 
Congressos Lauredià de Sant Julià de Lòria, durant el tercer trimestre del curs 2020-2021. 
 
10.- En el supòsit que es pugui fer un acte de signatura del llibre, s’informarà del dia i del lloc 
més endavant. Els guanyadors menors d’edat que participin en aquesta activitat hauran de ser 
autoritzats pels seus pares o pels tutors legals i hauran de presentar a l’organització 
l’autorització que s’adjunta a l’Annex 2 de les presents bases. 
 
11.- Els participants autoritzen a l'organització i/o a qualsevol tercer autoritzat per l'organització a 
gravar i/o reproduir per qualsevol mitjà la seva imatge personal (inclosa la veu), així com difondre-
la pels mitjans que l'organització consideri oportuns en relació al Concurs. 
 
12.- De conformitat amb la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades 
personals, i amb els reglaments que la desenvolupen, i amb la Llei Orgànica espanyola 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s'informa als 
participants que totes les dades de caràcter personal que tant ells com els seus pares o tutors 
legals facilitin a l'organització passaran a formar part d'un fitxer degudament inscrit a l'Agència 
Andorrana de Protecció de Dades, de titularitat i gestionada pel Colegio Español María Moliner 
(seu de Secundària i Batxillerat) d'Andorra, la finalitat del qual és gestionar la celebració del 
concurs. El contingut del fitxer de cada edició dels premis serà destruït transcorregut un any de la 
resolució del concurs. 
Així mateix, s'informa als interessats que per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i 
oposició de les seves dades de caràcter personal, s'haurà d'enviar una comunicació escrita 
dirigida al Colegio Español María Moliner (seu de Secundària i Batxillerat), c/ Tossalet i Vinyals, 
33-45, AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra), a la qual s'haurà d'adjuntar una fotocòpia del 
passaport/document nacional d'identitat de l'interessat. 
 
 

La Margineda, gener de 2021 
 
 
 
 
 
Aquestes Bases poden ser modificades per causa de força major, sempre d’acord amb les 
indicacions que marqui el Govern d’Andorra 
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ANNEX 1 

 
AUTORITZACIÓ DE PARES O TUTORS LEGALS PER A LA PUBLICACIÓ DELS TREBALLS 

PREMIATS, CESSIÓ DELS DRETS D’IMATGE I ACCEPTACIÓ DE LES BASES DEL 
CONCURS 

 
Jo, _________________________________________________________________________                                                                 
major d'edat, de nacionalitat __________________________ i amb passaport/ document nacional 
d' identitat ________________________________, en condició de pare / mare / tutor/a legal de 
_____________________________________, dono la meva autorització per: 
 
 

• La publicació, amb el seu nom, del treball en el llibre dels XXXIX Premios Literarios Sant 
Jordi 2021. 

• Fer us del material fotogràfic i audiovisual de las activitats que es portin a terme en relació 
amb els Premios en els que apareixi la imatge del premiat/da, que podrà ser utilitzat, sense 
finalitat comercial, per a: 

 Difusió de los Premios a través de mitjans de comunicació, pàgina web del Colegio 
Español María Moliner, blog dels Premios Literarios Sant Jordi, Twitter i Facebook 
d’ambdós. 

 Us intern en Memòries i Projectes relacionats amb els Premios. 
 Documents i material gràfic imprès ja siguin cartells, fullets o d’altres publicacions. 

 
Els Premios Literarios Sant Jordi es comprometen a què la utilització d’imatges, en cap cas, 
suposarà un dany a l’honra ni a la intimitat del menor, ni serà contrària als seus interessos, i 
respectarà la normativa vigent en matèria de protecció de dades, imatge i protecció jurídica 
del menor. 
 
Així mateix, manifesto la meva conformitat amb la totalitat del contingut de les bases pel 
Concurs. 
 
 

A ______________________________ , a _____ de _________________ de 2021 
 

Signatura: 
 
 
 
 

(S’hi ha d’adjuntar una fotocòpia del passaport o del document nacional d’identitat) 
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ANNEX 2 

 
AUTORITZACIÓ DE PARES O TUTORS LEGALS PER A LA SIGNATURA D’EXEMPLARS DEL 

LLIBRE XXXIX PREMIS LITERARIS SANT JORDI 2021 
 
 
 
Jo, _________________________________________________________________________                                                                 
major d'edat, de nacionalitat __________________________ i amb passaport/ document nacional 
d' identitat ________________________________, en condició de pare / mare / tutor/a legal de 
_____________________________________, dono la meva autorització per a que el meu  
fill/a/tutorat/ada _______________________________________ pugui participar en la signatura 
d’exemplars dels llibres que es realitzarà el dia ________________________ a Andorra, en el 
marc de les activitats per a la promoció del llibre de la XXXIXèna edició dels Premios. 
 
Aquesta autorització serveix per a la difusió dels noms dels participants en l’acte i/o guanyadors 
dels premis, tant en la premsa com en d’altres mitjans de comunicació. 
 
I perquè així consti, signo aquesta autorització. 
 

A ________________________,  __________________________ del 2021 
 
 
 
 
  Signatura: 
 
 
Sr./Sra. ___________________________________ 
 
No DNI/PASSAPORT _______________________ 
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ANNEX 3 
 

Etiqueta sobre gran 

Títol del treball: 

Pseudònim: 

Categoria:  

Modalitat: 

Llengua: 

 
Etiqueta sobre petit (exterior) 

Títol del treball: 

Pseudònim: 

 
Dades personals (interior del sobre petit) 

Nom i cognoms: 

Data de naixement (dia/mes/any): 

Telèfon de contacte: 

Correu electrònic: 

Centre escolar: 

Curs: 
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