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Convoca per trenta-unena vegada el Certamen literari Mercè Blanch, dirigit a nois i noies de totes les escoles del 
Vallès Occidental. Aquest Certamen es regirà per les bases següents:

visiteu: www.montcaulamola.com

En el certamen hi poden prendre part tots els nois i noies de les escoles del Vallès Occidental que durant el curs
2021-2022 facin secundària, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

Primer premi 500 € 350 €
Segon premi 300 € 200 €
Tercer premi 150 € 100 €

Butlleta d'inscripció ben emplenada i signada per l'autor.
Cada autor podrà presentar una sola obra.
Les obres seran escrites amb ordinador amb lletra Arial 12 o Times 12 i portaran escrit el títol i el curs que fa l'autor. 
No hi constarà el nom de l'autor.
Els originals hauran de presentar-se dins d’un sobre, acompanyats de quatre còpies completes i no retornables en 
paper (en total, quatre exemplars), i també caldrà enviar el document en format digital (.doc) per e-mail a 
certamenliterari@montcaulamola.com
Aquest material haurà de presentar-se a l'escola Montcau-La Mola entre el dia 1 i el 29 d’abril de 2022.
L'acte d'entrega de premis es farà a l'escola Montcau-La Mola el divendres dia 27 de maig de 2022 a les 15.30 h.
Tots els participants estan convidats a l'acte d'entrega de premis i els finalistes seran convocats personalment.

· Categoria A: 3r i 4t de secundària, batxillerat i cicles formatius.
· Categoria B: 1r i 2n de secundària.

· Prosa: narració única en català fins a un màxim de 4 fulls DIN-A4 a una sola cara. El nombre màxim de línies per full
  és de 32.

El tema és lliure.
Les obres hauran de ser originals i inèdites i quedarà exclosa qualsevol còpia.



Montcau - La Mola · Passeig del Pla s/n · 08230 Matadepera ·  Tel.: 93.787.08.25
  certamenliterari@montcaulamola.com · escola@montcaulamola.com · www.montcaulamola.com


