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XXXIII PREMI DE NARRACIONS CURTES FERRAN CANYAMERES 2021
Bases
Tema
Narració o conjunt de narracions original i inèdita de gènere policíac, d'intriga o misteri.
Presentació
Escrita en català, d'una extensió màxima de 20 fulls, en paper DIN A-4, per una sola cara, numerats a peu de
pàgina, a doble espai i tipus de lletra Arial 12. S’haurà de presentar en format PDF. Les referències personals
de l'autor (nom, adreça, telèfon, correu electrònic i població) hauran d'anar en un document a part. A la
narració hi figurarà el títol de l'obra presentada i, si es vol, el pseudònim.
Tramesa
L'original s'enviarà per mitjà d'un formulari de participació fent constar “Premi Ferran
Canyameres de Narracions Curtes” en format pdf, habilitat a la pàgina web d'Òmnium Cultural
Terrassa: www.omnium.cat/terrassa/nitdelmisteri
Termini d'admissió
L'admissió d'originals es clourà el 30 d’abril de 2021 a les 7 del vespre.
Els originals no premiats no seran retornats als seus autors i es destruiran una vegada lliurat el premi.
Dotació
800 euros.
Jurat
El jurat del XXXII Premi Ferran Canyameres de Narracions Curtes, estarà constituït per les següents
persones: Lluís Sarri (President), Àlvar Masllorens, Teresa Ciurana, Rafael Català, Montserrat Busquet i
Isabel Caba (Secretària). Les decisions del jurat seran inapel·lables i s'entendrà que s'accepten pel sol fet de
concórrer al premi. El jurat podrà declarar-lo desert, si ho considera convenient.
Veredicte i Lliurament
En la celebració de la Festa de la NIT DEL MISTERI a la nova Jazz Cava, Passatge Tete Montoliu de
Terrassa a 2/4 de 8 del vespre del dia 28 de juny de 2021. La festa finalitzarà amb un petit refrigeri i es
celebrarà sempre que les circumstàncies sanitàries ho permetin.
Publicació
L'obra guanyadora serà publicada pel diari La Torre. Posteriorment, si l'autor l'edita pel seu compte, farà
constar: "Premi Ferran Canyameres de Narracions Curtes, Terrassa 2021".

Terrassa, desembre de 2020

