
Objectius del premi: 
 
� Divulgar el paper que tenen i han tingut les dones en 
tots els àmbits de la societat. 
 
� Divulgar les vivències personals i col·lectives de les 
dones al llarg de la història. 
 
� Fomentar el reconeixement i el respecte dels drets de 
les dones. 
 
� Incentivar la creació literària des d'una perspectiva de 
gènere. 
 
� Donar a conèixer la vida i l'obra de Montserrat Roig 

 

 
Organitza:  

   

    

 

               

    

 
Per a més informació: 
Biblioteca Montserrat Roig de Martorelles 
Dr. Santiago Tiffon, 21 
T. 93 570 44 37 
a/c: biblioteca@martorelles.cat 
http://bibliotecamartorelles.blogspot.com 
http://www.facebook.com/bibliotecamartorelles 
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MARTORELLES 
 



 

Presentació 
    

Aquest premi va ser creat per l'Associació Progressista de 
Dones Montserrat Roig i actualment el convoquen 
l’Ajuntament i la Biblioteca Montserrat Roig de 
Martorelles.  
 

BASES: 
 

1. La participació és oberta a totes les persones majors 
d’edat. 

 
2. El tema de la narració ha de respondre als objectius del 

premi i es valorarà la qualitat literària i originalitat. 
 

3. Es pot utilitzar la llengua catalana i la castellana. 
 

4. Els treballs han de ser inèdits i anar signats amb 
pseudònim 

 
5. Els originals s'han de presentar impresos a doble espai, 

en fulls DIN-A4. L'extensió ha de ser d'un mínim de 3 i 
un màxim de 20 fulls. 

 
6. Els autors han de presentar 7 exemplars en paper i una 

còpia en suport digital (CD o llapis de memòria). 
 

7. Acompanyant els treballs s'adjuntarà un sobre tancat 
dins el qual hi haurà el nom i l'adreça de l'autor/a, un 
telèfon i una adreça de correu electrònic de contacte. A 
fora del sobre hi haurà escrit el pseudònim. 

 
8. Les obres es lliuraran a la Biblioteca Montserrat Roig de 

Martorelles, presencialment o a la bústia exterior: 
C. Dr. Santiago Tiffon, 21. 08107  Martorelles. 
 

 
 
 
 

9.  El termini de presentació de les obres comença el 13 de 
juny (dia de naixement de Montserrat Roig) i finalitza el 
28 d’agost del 2013. 
 

10. El jurat estarà compost per 7 persones destacades en 
els mons de la literatura, el periodisme i la defensa dels 
drets de les dones. Un representant de la biblioteca 
actuarà de secretari del jurat. 
 

11. El veredicte del jurat serà inapel·lable i pot declarar 
desert qualsevol dels premis si ho considera oportú. 
 

12. La dotació dels premis serà: 
1r. premi: 900 euros 
2on. Premi: 450 euros 

 
13. Els premis es donaran a conèixer en un acte públic que 

tindrà lloc durant la Nit de la Cultura de Martorelles. 
Dissabte 9 de novembre, al Celler de Carrencà. 
 

14. Els autors/es guanyadors cediran temporalment els   
drets d'edició a l'Ajuntament de Martorelles, tot i que 
quedaran a lliure disposició en cas que decideixin editar 
l'obra fent esment de l'obtenció d'aquest premi. 
 

15. Els treballs podran ser recollits pels autors el dia de    
lliurament dels premis o a la biblioteca fins el dia 30 de 
novembre. 
 

16. Prendre part en aquest premi implica l'acceptació de 
les bases. 
 

17.  Qualsevol problema no especificat en aquestes bases 
serà resolt pel jurat segons el seu criteri i de manera 
inapel·lable. 


