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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, l’Acció Cultural de l’Ambaixada, l’Instituto Camões i l’AFA del Colegio 

Español María Moliner, amb la col·laboració de BYLD i el Comú de Sant Julià de 

Lòria conviden els alumnes de Secundària, Secundària Obligatòria, Batxillerat i 

Formació Professional del sistema educatiu espanyol i dels estudis equivalents 

als sistemes educatius andorrà i francès dels centres escolars d’Andorra, a participar 

en els XL Premios Literarios Sant Jordi 2022, amb les següents 

BASES 

 

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

1. Poesia: poema (extensió mínima: 20 versos). Tema lliure*. 
2. Narrativa: un conte o narració (extensió d’entre 2 i 6 pàgines). Tema lliure*. 
3. Teatre: peça breu (extensió d’entre 3 i 6 pàgines). Tema lliure*. 
4. Assaig: exposició reflexivo-literària. Tema lliure* (extensió d’entre 2 i 6 pàgines). 

 
*La temàtica dels escrits haurà d’estar en consonància amb la Ley Orgánica 8/2021, 

de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 

violencia i la Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els 

adolescents. 

Seran desestimats pel jurat els textos que defensin o promoguin l’abús i el 

maltractament, l’assetjament escolar, el ciberassetjament, l’assetjament sexual, 

violència de gènere, violència domèstica, suïcidi, autolesió, així com qualsevol altra 

manifestació de violència compresa en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei. 

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

1. Participants que en el moment del lliurament tinguin entre 12 i 14 anys. 
2. Participants que en el moment del lliurament tinguin 15 o més anys. 
3. En la modalitat d’Assaig, participants que en el moment del lliurament tinguin 

15 o més anys. 

Els menors d’edat que resultin guanyadors en el Concurs hauran d’estar 

autoritzats pels seus pares o tutors legals, hauran de presentar a l’organització 

l’autorització que s’adjunta com a Anexo 1 en les presents Bases, degudament 

firmada pels pares o tutors legals i a la que s’acompanyarà una fotocòpia del 

passaport o document nacional d’identitat. 

3.- Per a cada modalitat i categoria es concediran dos premis:  

1. Primer premi amb dotació econòmica, diploma i publicació. 
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2. Segon premi amb dotació econòmica, diploma i publicació. 

El jurat es reserva el dret de premiar com a accèssit alguna obra que es 

consideri destacable, amb diploma i publicació, així com deixar algun dels 

premis desert per manca d’obres o per qualitat insuficient.  

4.- Els treballs podran presentar-se en castellà o català indistintament.  

A més, hi ha tres premis especials: un en cada llengua: anglesa, francesa i 

portuguesa.  

Els escrits hauran de ser inèdits i no premiats en cap altre certamen, i no hauran de 

vulnerar cap dret de tercers.  

Els treballs premiats seran publicats en una edició col·lectiva editada per 

Barcanova Editorial. Tanmateix, els premiats tindran l’oportunitat de mantenir una 

trobada amb un escriptor que proposi Barcanova Editorial. 

5.- Cada centre escolar podrà presentar un màxim de tres obres per categoria 

(per exemple, tres de poesia "menors de 15 anys"/ tres de poesia "majors de 

15", etc). Després de la preselecció i correcció dels treballs en els centres 

educatius respectius, es presentaran mecanografiats i per duplicat en format 

Word (lletra Arial mida de font 12 i interlineat de 1,5), amb el títol de l’obra en 

majúscula i centrat al que li seguirà el pseudònim en el marge superior 

esquerra (Anexo 3) a la Secretaria del Colegio Español María Moliner (Seu de 

Secundària i Batxillerat), abans de les 15:00 hores del dimecres 9 de febrer de 

2022.  

Cada centre educatiu presentarà, juntament amb els textos triats, les dades de 

participació de la primera selecció (Anexo 5). 

Els originals, firmats amb un pseudònim, aniran en un sobre gran on hi haurà 

el títol del treball, el pseudònim, la categoria, la modalitat i la llengua en què 

es concursa.  

Dins d’aquest sobre gran se n’hi inclourà un altre sobre de menor grandària, 

en el seu exterior cal escriure-hi el títol del treball i el pseudònim, i en 

l’interior les dades personals: nom, edat, telèfon de contacte, correu 

electrònic, centre escolar i curs (Anexo 4). 

També, s’haurà d’adjuntar una còpia en un arxiu digital en format .doc. 

- En l’assumpte del correu es posarà el títol de l’obra. 

- En el cos del correu, el nom complet de l’autor i del treball amb el títol i el 
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pseudònim corresponent. 

L’enviament es realitzarà individualment per treball 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 compleixin amb 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 en 

exclusiva i amb facultat de cessió i/o llicència a tercers, per a àmbit territorial 

mundial i per a la duració màxima permesa per la legislació aplicable, a favor de 

Barcanova Editorial de tots els drets de qualsevol tipus que poguessin derivar-

se’n. 

Tanmateix, implica l’autorització per a la reproducció, publicació, distribució, 

comunicació pública i transformació dels treballs, que inclou la seva difusió en 

qualsevol suport o mitjà que es determini. 

Els autors assumeixen exclusiva responsabilitat i, en el seu cas, mantindran 

indemnes als organitzadors i/o a qualsevol altri que pogués resultar afectat, per 

les reclamacions de qualsevulla naturalesa que pogués afectar a tercers pel que 

fa a l’originalitat dels treballs, per vulneració dels seus drets i/o per qualsevol altra 

causa relativa als textos presentats. 

La participació en el Concurs implica l’acceptació del present reglament en totes 

les disposicions, sense perjudici del que el Consell de Redacció es reserva el dret 

de modificar sense avís previ els termes d’aquestes bases. 

9.- El Jurat estarà constituït por l’escriptor andorrà el Sr. Manel Gibert, els 

professors dels Departaments de Lengua y Literatura Castellana, Catalana, 

Francesa i Anglesa del Colegio Español María Moliner (Seu de Secundària i 

Batxillerat) i per representants de l’Ensino Português no Estrangeiro (EPE) de 

Portugal. 

L’entrega dels Premios tindrà lloc en un acte presencial o virtual segons 

l’evolució de la situació sanitària, d’acord amb la normativa que marqui el 

Govern d’Andorra. Es preveu que, si l’acte d’entrega és presencial, es 
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realitzi en el Centre Cultural i de Congressos Lauredià de Sant Julià de 

Lòria, durant el tercer trimestre del curs 2021-2022. 

10.- En el supòsit que es pogués realitzar un acte de firma d’exemplars, 

s’informarà del dia i lloc concret més endavant. Els pares/mares o tutors legals 

hauran d’omplir l’autorització corresponent. (Anexo 2) 

11.- Els participants autoritzen l’organització i/o a qualsevol tercer autoritzat per 

l’organització, a enregistrar i/o reproduir per qualsevol mitjà la seva imatge 

personal (incloent la veu), així com a difondre-la pels mitjans que l’organització 

consideri oportuns en relació amb el Concurs.   

12.-De conformitat amb la  Llei andorrana 15/2003, del 18 de desembre, 
qualificada de protecció de dades personals i amb la Ley Orgánica española 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Dades Personales y garantía de los 
derechos digitales, s’informa als participants que totes les dades de caràcter 
personal que tant ells com els seus pares/tutors legals i centres educatius facilitin 
a l’organització passaran a formar part d’un fitxer, finalitat del qual és gestionar 
la celebració del concurs. El contingut del fitxer de cada edició dels premis serà 
destruït coincidint amb la convocatòria de la nova edició del concurs. 
Mentrestant, el fitxer serà custodiat per la coordinadora dels Premios Sant Jordi. 
 
13.-S’informa als interessats que, per a 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, a 
la qual s’adjuntarà una fotocòpia del passaport/document nacional d’identitat de 
l’interessat. 

La Margineda, novembre de 2021 

 

 

 

************************************************** 

Aquestes Bases poden ser modificades d’acord amb les indicacions que marquin 

les autoritats del Govern d’Andorra degut a la situació sanitària actual. 
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ANEXO 1 

AUTORIZACIÓN DE PADRES O TUTORES LEGALES PARA LA 

PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS PREMIADOS, CESIÓN DE DERECHOS 

DE IMAGEN y ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO 

Yo,___________________________________________________ mayor de 

edad, de nacionalidad ______________________y con pasaporte / documento 

nacional de identidad _______________________, en mi condición de padre / 

madre / tutor/a legal de __________________________________________, 

doy mi autorización para: 

1. La publicación, bajo su nombre, de su trabajo en el libro de XL Premios 

Literarios Sant Jordi 2022. 

2. Hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades que se 

lleven a cabo en relación con los Premios en las que aparezca la imagen del 

premiado/a, que podrá ser usado sin finalidad comercial, para: 

-Difusión de los Premios a través de medios de comunicación, página web del 

Colegio Español María Moliner, blog de los Premios Literarios Sant Jordi y Twitter 

y Facebook de ambos. 

-Uso interno en Memorias y Proyectos en relación con los Premios. 

-Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos u otras 

publicaciones. 

Los Premios Literarios Sant Jordi se comprometen a que la utilización de 

imágenes, en ningún caso, supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, 

ni será contraria a los intereses de los menores, respetando la normativa vigente 

en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor. 

Asimismo, manifiesto mi conformidad con la totalidad del contenido de las bases 

del concurso. 

En _________________________, a _____ de ___________________de 2022 

Firma: 

 

(Se debe adjuntar una fotocopia del pasaporte o DNI)   
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ANEXO 2 

AUTORIZACIÓN DE PADRES O TUTORES LEGALES PARA LA FIRMA DE 

EJEMPLARES DEL LIBRO XL PREMIOS LITERARIOS SANT JORDI. 

 

AUTORIZACIÓN 

Yo,_____________________________________________________________ 

mayor de edad, de nacionalidad ________________________________ y con 

pasaporte / documento nacional de identidad __________________________, 

en mi condición de padre / madre / tutor/a legal de 

_______________________________________________, doy mi autorización 

para que mi hijo/a/tutorando _________________________________, 

ganador/a de uno de los Premios Literarios Sant Jordi 2022, participe en la firma 

de ejemplares de los libros que se realizará el día 

______________________________ en Andorra, en el marco de las actividades 

para la promoción del libro de la XL edición de los Premios. 

La presente incluye la autorización para la difusión de los nombres de los participantes 

en el acto y/o ganadores de los premios, que se pueda realizar en la prensa y otros 

medios de comunicación. 

Y para que conste, firmo la presente autorización 

 

En ______________________, a ___de_______________________ de 2022 

 

      Firma: 

Sr./Sra. ___________________________________ 

Nº DNI/Pasaporte _________________________ 
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ANEXO 3 

 

TÍTULO DE LA OBRA 

 

                                                                                    Seudónimo 
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ANEXO 4 

Etiqueta sobre grande(exterior) 

Título del trabajo: 

Seudónimo: 

Categoría:  

Modalidad: 

Lengua: 

Etiqueta sobre pequeño (exterior) 

Título del trabajo: 

Seudónimo: 

Datos personales (interior del sobre pequeño) 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento (día/mes/año): 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico: 

Centro escolar: 

Curso: 
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ANEXO 5 

CENTRO ESCOLAR: 

TRABAJOS PRESENTADOS 

IDIOMA CATEGORÍA -15 +15 

 
 
 
 

CASTELLANO 

Narrativa    

Poesía    

Teatro    

Ensayo   

Total:   

 
 
 
 

CATALÁN 

Narrativa    

Poesía    

Teatro    

Ensayo   

Total:   

  INGLÉS   

FRANCÉS   

PORTUGUÉS   

Total:   

TOTAL                                             chicos: chicas: 
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