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XV PREMI DE POESIA ENRIC GALL 2019

Bases

Tema
Un poema o una col·lecció o un recull de poemes originals i 
inèdits d’exaltació dels valors ciutadans com el civisme, la 
convivència i els bons costums.

Presentació
Escrit en català, d'una extensió màxima de 150 versos meca-
noscrits, imprès en paper DIN A-4, per una sola cara, a doble 
espai i tipus de lletra Arial 12. Haurà de presentar-se per 
quintuplicat. Les referències personals de l'autor (nom, 
adreça, telèfon, correu electrònic i població) hauran d'anar 
dins una plica tancada, a l'exterior de la qual figurarà el títol 
de l'obra presentada i, si es vol, el pseudònim.

Tramesa
L'original haurà d'adreçar-se a la seu d’Òmnium Cultural de 
Terrassa, Rambla d’Egara, 340, 08221 Terrassa, tot fent 
constar la inscripció “Premi de poesia Enric Gall”.

Termini d’admissió
L'admissió d'originals es clourà el 03 de maig de 2019 a les 9 
del vespre.
Els originals no premiats no seran retornats als seus autors i 
es destruiran una vegada lliurat el premi

Dotació
600 euros. La percepció total o parcial d’aquest import 
comportarà la cessió de tots els drets d’autor en favor 
d’Òmnium Cultural. Davant de circumstàncies excepcio-
nals, si el jurat ho considera oportú, es podrà dividir al seu 
criteri l’import del premi en dues fraccions.

Jurat
El jurat del XV Premi Enric Gall de Poesia estarà constituït 
per les següents persones: Jordi Torres (President), Pere 
Roca, Heribert Segalà, Jordi Culell, Rosa Gil i Jordi Centelles 
(Secretari). 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 26 de juny de 2019. La festa finalitzarà amb 
una copa de cava.

L'obra guanyadora, així com tots els drets que se'n derivin, 
passarà a ser propietat d’Òmnium Cultural. Posteriorment, si 
l'autor l'edita pel seu compte, farà constar: “Premi Enric Gall 
de Poesia, Terrassa 2019”.

XVIII PREMI M. MONTSERRAT OLLER 2019

Narracions curtes per a alumnes de cicle superior de 
primària

Bases

Tema
Narració original d'un conte d'aventures o misteri.

Presentació
Escrita en català, d'una extensió màxima de 4 fulls, en paper 
DIN-A4, per una sola cara,  es recomana a un espai i mig, i 
tipus de lletra Arial 12 o equivalent. Els haurà de presentar 
l'escola per quintuplicat. Les dades de l'autor: nom, 
cognoms, edat, curs acadèmic, adreça, telèfon, correu 
electrònic i centre on cursa els estudis, hauran d'anar dins 
un sobre tancat, a l'exterior del qual figurarà només el títol i 
el nivell escolar de l'autor. Els originals presentats han de dur 
el títol de l’obra i el nivell escolar de l’autor.

Nivells
Nivell de 5è de Primària. Nivell de 6è de Primària.

Tramesa
L'escola farà arribar les narracions corresponents a la seu 
territorial d'Òmnium Cultural de Terrassa, Rambla d’Egara 
340, 08221 Terrassa, tot fent constar la inscripció "Premi M. 
Montserrat Oller".

Termini d’admissió
L'admissió d'originals acabarà el dia 03 de maig de 2019, a 
les 9 del vespre.

Dotació
Premi per a cada nivell d'un xec de 70 euros en llibres pel 
guanyador i un altre xec de 70€ en llibres pel centre educa-
tiu, gentilesa de la llibreria La Temerària

Jurat
El jurat del XVIII Premi M.Montserrat Oller de Narracions 
Curtes per a alumnes de cicle superior de Primària, està 
constituït per les següents persones: Núria Oller 
(Presidenta), Maria Dolors Pulido, Esther Riba, Mariona 
Carreras, Neus Torné i Assumpta Nicolau (Secretària). Les 
decisions del jurat seran inapel·lables i s'entendrà que 
s'accepten pel sol fet de concórrer al premi. Si ho considera 
convenient, el jurat pot declarar-lo desert.

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 26 de juny de 2019. La festa finalitzarà amb 
una copa de cava.

XXV PREMI MARIA ROVIRA 2019

Narracions curtes per a alumnes d’ensenyament secundari i 
post obligatori

Bases

Tema
Narració original de gènere policíac, d'intriga o misteri.

Presentació
Escrita en català, d'una extensió mínima de 4 fulls i màxima 
de 8 fulls, en paper DIN-A4, per una sola cara, es recomana 
a un espai i mig, i tipus de lletra Arial 12 o equivalent. Haurà 
de presentar-se per quintuplicat. Les dades de l'autor: nom, 
cognoms, edat, telèfon, correu electrònic i centre on cursa 
els estudis, hauran d'anar dins un sobre tancat a l'exterior 
del qual figurarà només el títol i el nivell escolar de l'autor. 
Els originals presentats han de dur el títol de l’obra i el nivell 
escolar de l’autor.

Nivells
Nivell de 1r i 2n d’ESO.
Nivell de 3r i 4t d’ESO.
Nivell de Batxillerat i cicles formatius de grau mig.

Tramesa
Haurà d'adreçar-se a la seu territorial d'Òmnium Cultural de 
Terrassa, Rambla d’Egara 340, 08221 Terrassa, tot fent 
constar la inscripció "Premi Maria Rovira".

Termini d’admissió
L'admissió d'originals es clourà el 03 de maig de 2019 a les 9 
del vespre.

Dotació
Premi per a cada nivell de 170 euros en efectiu i un xec de 
170 euros en llibres per a l’escola, per gentilesa d’ABACUS.

Jurat
El jurat del XXV Premi Maria Rovira de narracions curtes per 
a alumnes d'Ensenyament Secundari i Post Obligatori, està 
constituït per les següents persones: Pere Puntí (President), 
Montserrat Anglada, Josep Gòrriz, Glòria Majó, Joan Triadú, 
Martí Cabré (Secretari). Les decisions del jurat seran 
inapel·lables i s'entendrà que s'accepten pel sol fet de 
concórrer al premi. Si ho considera convenient, el jurat 
podrà declarar-lo desert.

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 26 de juny de 2019. La festa finalitzarà amb 
una copa de cava

Enric Gall
Nascut a Terrassa l’any 1907, fou soci fundador de l’entitat 
Amics de les Arts. Literat i poeta, fou un dels millors de 
Terrassa. Excel·lí en la composició de sonets. Obres seves 
figuren en publicacions esparses i entre elles als „Quaderns 
de la Festa de la Poesia“, de la qual en va ser un membre 
iniciador, destacat des de l’any 1956 i on col·laborà fins a la
seva mort. Un recull dels seus magnífics sonets enriqueix 
l’obra “La ciutat i la seu episcopal d’Ègara“, de Salvador 
Cardús, publicat per la Biblioteca Municipal Soler i Palet, en 
escaure’s el XV centenari de la Seu Egarenca.
L’any 1988 i a cura de la seva filla Francesca Gall es publicà 
una antologia de la seva obra: “Recull de poemes”. Una de les 
biblioteques municipals porta el seu nom. Morí a la nostra 
ciutat l’any 1971.

M. Montserrat Oller
M. Montserrat Oller neix a Terrassa l’any 1933. La malaltia 
que va patir des de la infància limità la seva mobilitat i la 
menà a l’afecció de llegir i escriure, una formació autodi-
dacta que combina amb el dibuix i la pintura, l’altra gran 
passió. A la primera novel·la publicada “Llaurar i mirar 
enrera” (finalista del Premi Joan Marquès) la seguiren 
d’altres d’aventura i misteri com “El capità Toni”, “Els raptors 
misteriosos”, “Dies secrets” i “La desaparició de Mister T.” 
(finalista del Premi Vaixell de Vapor). També fou autora de 
contes com “El camí perdut”, “Contalles de Terrassa” 
(il·lustrada per ella mateixa) i d’altres que podem trobar 
publicats a les revistes Cavall Fort i Tretzevents i a Diari de 
Terrassa. Amb altres autors fundà el grup literari “Laberint” 
que edità la revista literària del mateix nom. La seva obra 
mostra un estil literari ric en vocabulari i coneixement de la 
llengua catalana, que juntament amb els seus dibuixos la fa 
atraient i adequada perquè infants i adolescents puguin 
gaudir-ne amb la seva lectura. No deixaria d’escriure fins 
pocs dies abans de la seva mort, el 2 de setembre de 2001.

Maria Rovira
Maria Rovira neix a Terrassa l’any 1941. Estigué molt vincu-
lada al seu barri, la ciutat i el país mitjançant entitats 
solidàries com “Justícia i Pau”. Llicenciada en filologia 
catalana a la Universitat de Barcelona, treballà com a profes-
sora agregada al Seminari de llengua i literatura catalana de 
l’I.B. Investigador Blanxart des de l’any 1983. Fou una de les 
impulsores del concurs literari juvenil de “El somriure del 
gat” a través de la premsa local. Afectada d’una greu malaltia, 
féu donació de la seva biblioteca i del seu arxiu personal a
l’I.B. Blanxart, on continuà treballant fins poc abans de la 
seva mort, el 28 d’abril de 1987. Des d’aleshores, la biblioteca 
d’aquest centre porta el seu nom.
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XV PREMI DE POESIA ENRIC GALL 2019

Bases

Tema
Un poema o una col·lecció o un recull de poemes originals i 
inèdits d’exaltació dels valors ciutadans com el civisme, la 
convivència i els bons costums.

Presentació
Escrit en català, d'una extensió màxima de 150 versos meca-
noscrits, imprès en paper DIN A-4, per una sola cara, a doble 
espai i tipus de lletra Arial 12. Haurà de presentar-se per 
quintuplicat. Les referències personals de l'autor (nom, 
adreça, telèfon, correu electrònic i població) hauran d'anar 
dins una plica tancada, a l'exterior de la qual figurarà el títol 
de l'obra presentada i, si es vol, el pseudònim.

Tramesa
L'original haurà d'adreçar-se a la seu d’Òmnium Cultural de 
Terrassa, Rambla d’Egara, 340, 08221 Terrassa, tot fent 
constar la inscripció “Premi de poesia Enric Gall”.

Termini d’admissió
L'admissió d'originals es clourà el 03 de maig de 2019 a les 9 
del vespre.
Els originals no premiats no seran retornats als seus autors i 
es destruiran una vegada lliurat el premi

Dotació
600 euros. La percepció total o parcial d’aquest import 
comportarà la cessió de tots els drets d’autor en favor 
d’Òmnium Cultural. Davant de circumstàncies excepcio-
nals, si el jurat ho considera oportú, es podrà dividir al seu 
criteri l’import del premi en dues fraccions.

Jurat
El jurat del XV Premi Enric Gall de Poesia estarà constituït 
per les següents persones: Jordi Torres (President), Pere 
Roca, Heribert Segalà, Jordi Culell, Rosa Gil i Jordi Centelles 
(Secretari). 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 26 de juny de 2019. La festa finalitzarà amb 
una copa de cava.

L'obra guanyadora, així com tots els drets que se'n derivin, 
passarà a ser propietat d’Òmnium Cultural. Posteriorment, si 
l'autor l'edita pel seu compte, farà constar: “Premi Enric Gall 
de Poesia, Terrassa 2019”.

XVIII PREMI M. MONTSERRAT OLLER 2019

Narracions curtes per a alumnes de cicle superior de 
primària

Bases

Tema
Narració original d'un conte d'aventures o misteri.

Presentació
Escrita en català, d'una extensió màxima de 4 fulls, en paper 
DIN-A4, per una sola cara,  es recomana a un espai i mig, i 
tipus de lletra Arial 12 o equivalent. Els haurà de presentar 
l'escola per quintuplicat. Les dades de l'autor: nom, 
cognoms, edat, curs acadèmic, adreça, telèfon, correu 
electrònic i centre on cursa els estudis, hauran d'anar dins 
un sobre tancat, a l'exterior del qual figurarà només el títol i 
el nivell escolar de l'autor. Els originals presentats han de dur 
el títol de l’obra i el nivell escolar de l’autor.

Nivells
Nivell de 5è de Primària. Nivell de 6è de Primària.

Tramesa
L'escola farà arribar les narracions corresponents a la seu 
territorial d'Òmnium Cultural de Terrassa, Rambla d’Egara 
340, 08221 Terrassa, tot fent constar la inscripció "Premi M. 
Montserrat Oller".

Termini d’admissió
L'admissió d'originals acabarà el dia 03 de maig de 2019, a 
les 9 del vespre.

Dotació
Premi per a cada nivell d'un xec de 70 euros en llibres pel 
guanyador i un altre xec de 70€ en llibres pel centre educa-
tiu, gentilesa de la llibreria La Temerària

Jurat
El jurat del XVIII Premi M.Montserrat Oller de Narracions 
Curtes per a alumnes de cicle superior de Primària, està 
constituït per les següents persones: Núria Oller 
(Presidenta), Maria Dolors Pulido, Esther Riba, Mariona 
Carreras, Neus Torné i Assumpta Nicolau (Secretària). Les 
decisions del jurat seran inapel·lables i s'entendrà que 
s'accepten pel sol fet de concórrer al premi. Si ho considera 
convenient, el jurat pot declarar-lo desert.

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 26 de juny de 2019. La festa finalitzarà amb 
una copa de cava.

XXV PREMI MARIA ROVIRA 2019

Narracions curtes per a alumnes d’ensenyament secundari i 
post obligatori

Bases

Tema
Narració original de gènere policíac, d'intriga o misteri.

Presentació
Escrita en català, d'una extensió mínima de 4 fulls i màxima 
de 8 fulls, en paper DIN-A4, per una sola cara, es recomana 
a un espai i mig, i tipus de lletra Arial 12 o equivalent. Haurà 
de presentar-se per quintuplicat. Les dades de l'autor: nom, 
cognoms, edat, telèfon, correu electrònic i centre on cursa 
els estudis, hauran d'anar dins un sobre tancat a l'exterior 
del qual figurarà només el títol i el nivell escolar de l'autor. 
Els originals presentats han de dur el títol de l’obra i el nivell 
escolar de l’autor.

Nivells
Nivell de 1r i 2n d’ESO.
Nivell de 3r i 4t d’ESO.
Nivell de Batxillerat i cicles formatius de grau mig.

Tramesa
Haurà d'adreçar-se a la seu territorial d'Òmnium Cultural de 
Terrassa, Rambla d’Egara 340, 08221 Terrassa, tot fent 
constar la inscripció "Premi Maria Rovira".

Termini d’admissió
L'admissió d'originals es clourà el 03 de maig de 2019 a les 9 
del vespre.

Dotació
Premi per a cada nivell de 170 euros en efectiu i un xec de 
170 euros en llibres per a l’escola, per gentilesa d’ABACUS.

Jurat
El jurat del XXV Premi Maria Rovira de narracions curtes per 
a alumnes d'Ensenyament Secundari i Post Obligatori, està 
constituït per les següents persones: Pere Puntí (President), 
Montserrat Anglada, Josep Gòrriz, Glòria Majó, Joan Triadú, 
Martí Cabré (Secretari). Les decisions del jurat seran 
inapel·lables i s'entendrà que s'accepten pel sol fet de 
concórrer al premi. Si ho considera convenient, el jurat 
podrà declarar-lo desert.

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 26 de juny de 2019. La festa finalitzarà amb 
una copa de cava

Enric Gall
Nascut a Terrassa l’any 1907, fou soci fundador de l’entitat 
Amics de les Arts. Literat i poeta, fou un dels millors de 
Terrassa. Excel·lí en la composició de sonets. Obres seves 
figuren en publicacions esparses i entre elles als „Quaderns 
de la Festa de la Poesia“, de la qual en va ser un membre 
iniciador, destacat des de l’any 1956 i on col·laborà fins a la
seva mort. Un recull dels seus magnífics sonets enriqueix 
l’obra “La ciutat i la seu episcopal d’Ègara“, de Salvador 
Cardús, publicat per la Biblioteca Municipal Soler i Palet, en 
escaure’s el XV centenari de la Seu Egarenca.
L’any 1988 i a cura de la seva filla Francesca Gall es publicà 
una antologia de la seva obra: “Recull de poemes”. Una de les 
biblioteques municipals porta el seu nom. Morí a la nostra 
ciutat l’any 1971.

M. Montserrat Oller
M. Montserrat Oller neix a Terrassa l’any 1933. La malaltia 
que va patir des de la infància limità la seva mobilitat i la 
menà a l’afecció de llegir i escriure, una formació autodi-
dacta que combina amb el dibuix i la pintura, l’altra gran 
passió. A la primera novel·la publicada “Llaurar i mirar 
enrera” (finalista del Premi Joan Marquès) la seguiren 
d’altres d’aventura i misteri com “El capità Toni”, “Els raptors 
misteriosos”, “Dies secrets” i “La desaparició de Mister T.” 
(finalista del Premi Vaixell de Vapor). També fou autora de 
contes com “El camí perdut”, “Contalles de Terrassa” 
(il·lustrada per ella mateixa) i d’altres que podem trobar 
publicats a les revistes Cavall Fort i Tretzevents i a Diari de 
Terrassa. Amb altres autors fundà el grup literari “Laberint” 
que edità la revista literària del mateix nom. La seva obra 
mostra un estil literari ric en vocabulari i coneixement de la 
llengua catalana, que juntament amb els seus dibuixos la fa 
atraient i adequada perquè infants i adolescents puguin 
gaudir-ne amb la seva lectura. No deixaria d’escriure fins 
pocs dies abans de la seva mort, el 2 de setembre de 2001.

Maria Rovira
Maria Rovira neix a Terrassa l’any 1941. Estigué molt vincu-
lada al seu barri, la ciutat i el país mitjançant entitats 
solidàries com “Justícia i Pau”. Llicenciada en filologia 
catalana a la Universitat de Barcelona, treballà com a profes-
sora agregada al Seminari de llengua i literatura catalana de 
l’I.B. Investigador Blanxart des de l’any 1983. Fou una de les 
impulsores del concurs literari juvenil de “El somriure del 
gat” a través de la premsa local. Afectada d’una greu malaltia, 
féu donació de la seva biblioteca i del seu arxiu personal a
l’I.B. Blanxart, on continuà treballant fins poc abans de la 
seva mort, el 28 d’abril de 1987. Des d’aleshores, la biblioteca 
d’aquest centre porta el seu nom.


