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1990 L’Estret del Temps Pere Pons i Clar

1991 Què farem, què direm? Pep Coll i Martí

1992 El pes de la càrrega Francesc Sales i Coderch

1993 Doble joc Antoni Dalmases i Pardo

1994 Els arbres passaven

ran de finestra Enric Larreula i Vidal

1995 Les joies de la princesa berber Montserrat Beltran i Roca

1996 El temps feliç Daniel Palomeras

Casadejús

1997 Jordi d’Urtx Octavi Egea i Climent

1998 Els gegants adormits Jaume Cela i Ollé, i Jordi

Magallón i Javierre

1999 Els silencis de Derrís Bartomeu Cruells Fruitós

2000 Hot Dogs Care Santos Torres

2001 Un haiku per a l’Alícia Francesc Miralles Contijoch

2002/3 Desert

2004 Els colors de la memòria Bernat i Daniel Romaní Cornet

2005 Jo, el desconegut Antoni Dalmases i Pardo

2006 Quan tot comença Pere Pons i Clar

2007 El secret del bandoler Llorenç Capdevila i Roure

2008 Canelons freds Anna Manso Munné

2009 Desert

2010 Desert

2011 La gran O Santi Baró i Raurell
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INFORMACIÓ:



La FUNDACIÓN SM i l’EDITORIAL CRUÏLLA convoquen
el XXII Premi de literatura juvenil Gran Angular per tal
de promoure la creació d’una literatura per a joves que
els fomenti, amb una autèntica qualitat literària, el gust
per la lectura i que els transmeti al mateix temps uns
valors humans, socials, culturals o religiosos que aju-
din a construir un món digne.

Les bases del premi són les següents:

BASES

1. La dotació del XXII Premi de literatura juvenil GRAN
ANGULAR és de 15.000 euros.
L’adjudicació del premi comporta l’edició de l’obra
a càrrec de l’Editorial Cruïlla. L’import del premi
anirà a compte dels drets d’autor que s’estipulin
en el contracte d’edició.

2. L’Editorial Cruïlla tindrà l’opció preferent a l’hora
d’adquirir els drets de publicació de les obres pre-
sentades. Aquesta opció vencerà al cap de dos me-
sos d’haver-se proclamat el veredicte del jurat.

3. L’extensió de les obres serà d’un mínim de 100 DIN
A4 i d’un màxim de 200. Els treballs es presenta-
ran impresos a doble espai i per una sola cara.

4. Els originals hauran de ser totalment inèdits i re-
dactats en llengua catalana. Se’n trametran cinc
còpies a l’adreça següent:

PREMI GRAN ANGULAR
EDITORIAL CRUÏLLA
Balmes, 245, 4t
08006 Barcelona

Cada participant podrà enviar els originals que
vulgui.

XXII PREMI
DE LITERATURA JUVENIL
GRAN ANGULAR

5. No es podrà presentar al premi el guanyador de la
convocatòria immediatament anterior. Tampoc no
ho podrà fer el personal de l’Editorial Cruïlla ni el
de les altres empreses del Grupo Editorial SM.
S’entén que els originals presentats al premi no
han estat presentats simultàniament a altres con-
cursos.

6. El termini d’admissió d’originals es clourà el dia 1
de febrer de 2012.

7. El gènere literari ha de ser la novel·la i el tema de
les obres és totalment lliure.

8. Els originals hauran de ser tramesos amb pseu-
dònim, acompanyats d’una plica tancada on cons-
ti el nom, el telèfon i l’adreça de l’autor. El jurat
no obrirà la plica corresponent a l’original guardo-
nat fins després de l’adjudicació del premi.

9. El jurat serà designat per l’EDITORIAL CRUÏLLA
i estarà constituït per persones expertes en els
camps de la literatura, la pedagogia i l’educa-
ció, i per una representació de l’entitat patro-
cinadora.

10. La decisió del jurat, que es farà pública a principi
de juny de 2012, serà inapel·lable i el premi podrà
ser declarat desert. Així mateix, el jurat estarà fa-
cultat per resoldre totes les qüestions de la seva
competència que no hagin quedat establertes de
manera explícita en aquestes bases.

11. Els originals no premiats podran passar-se a bus-
car durant els quatre mesos següents a l’adjudi-
cació del premi, si així ho desitgen els autors; des-
prés d’aquesta data, es podran destruir.

12. El fet de presentar-se al premi suposa l’expressa
conformitat dels autors amb aquestes bases.

Barcelona, octubre de 2011


