
  



    

Jocs Florals del Regne Unit 2021  2 

Jocs Florals del Regne Unit 2021 
Categoria d’adults 

CatalansUK i l’Escola Catalana de Londres convoquen els Jocs Florals 2021 amb 

l'objectiu de potenciar i estimular l’expressió i producció escrita en llengua catalana 

al Regne Unit, i de fomentar una tradició literària molt arrelada a Catalunya, 

l'essència de la qual és l'amor a la llengua i a la cultura.  

Bases de participació: 

Dins la categoria d’adults s’estableixen tres modalitats:  

• Poesia: 50 versos com a màxim. 

• Relat curt: extensió d’entre 500 i 1000 paraules.  

• Narrativa: extensió d’entre 1500 i 2500 paraules.  

Tots els treballs hauran de complir els següents requisits:  

1. S’hi pot presentar qualsevol persona major de 16 anys i resident al Regne Unit, 

amb un treball com a màxim en cadascuna de les modalitats.  

2. Les obres hauran de ser escrites en català i han de ser originals, inèdites i no 

premiades en altres certàmens literaris.  

3. La temàtica en ambdues modalitats és lliure.  

4. Els treballs de la categoria Poesia hauran de tenir com a màxim 50 versos, els 

relats curts 500-1000 paraules, i les obres de narrativa 1500-2500 paraules.  
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5. El format ha de ser en DIN A4, a una sola cara i a doble espai. El cos de la lletra 

ha de ser Arial 12.  

6. És imprescindible que els treballs estiguin corregits pel que fa a l’ortografia i la 

sintaxi. 

7. Tots els treballs han de portar el títol de l’obra i, a dalt a la dreta, la modalitat 

de participació i el pseudònim.  

8. Cal lliurar els treballs en format .pdf i per correu electrònic a l'adreça 

cultura@catalansuk.com, tot indicant "Jocs Florals Adults 2021" a l'Assumpte.  

9. Al text del missatge cal posar-hi el nom i cognoms de l’autor, el pseudònim, la 

modalitat en la qual participa i el seu correu electrònic. 

10. El termini d’admissió quedarà tancat a la mitja nit del dimarts 6 d’abril. 

Jurat i premis 

El jurat estarà format per una selecció de mestres, filòlegs, escriptors i altres 

representants del món de la cultura catalana.  

L’anunci de les obres premiades tindrà lloc divendres 23 d’abril a les xarxes 

socials i la pàgina web de CatalansUK. El guanyador o guanyadora de cada 

modalitat rebrà un lot de llibres en català.  

Les obres guanyadores en les modalitats de prosa representaran el nostre casal 

en el II Concurs de Relats Curts i Narrativa dels Casals Catalans d’Europa. 

L’anunci dels guanyadors serà diumenge 25 d’abril, dia de la Catalunya Exterior.  

mailto:cultura@catalansuk.com
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Drets d’autor i acceptació de les bases 

La participació en el present concurs implica l’acceptació de les següents 

condicions: 

1. La cessió a CatalansUK dels drets de publicació, difusió i distribució de les 

obres premiades a través de qualsevol mitjà, sempre citant el nom i cognoms 

de l’autor, segons preveu la legislació sobre la propietat intel·lectual.  

2. No hi haurà remuneració econòmica percebuda per l’autor com a 

contraprestació per aquesta cessió.  

3. El premi pot quedar desert si així ho determina el jurat.  

4. Es podran concedir tots els accèssits que el jurat consideri oportú. 

5. El premi no pot ser cedit a terceres persones ni serà en qualsevol cas canviat 

per diners o compensació d'una altra índole.  

6. Les deliberacions del jurat seran del tot reservades i, per tant, no es podrà 

demanar a cap dels seus membres que n’ofereixi explicacions.  

7. Qualsevol obra presentada que no acompleixi les condicions mencionades a 

les bases del concurs serà descartada.  

8. Presentar-se en aquest concurs implica l'acceptació de totes les bases. 
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