
Ja sabem que ara mateix molts de vosaltres esteu gaudint de l'estiu. Tot i així, des de l'Escola de 
Lletres no us oblidem i us trobem a faltar, és per això que aquest estiu hem engegat juntament amb 
Ràdio Ciutat de Tarragona un concurs. 
 

 
 

Participa penjant una foto i posa per títol #postureigliterarirctgn 
 
Qui no ha portat mai un llibre a la platja? Qui es fa l’interessant llegint a la vora de la piscina? Qui 
carrega un totxo de llibre a la maleta quan marxa de viatge? Per tot això, Ràdio ciutat de Tarragona i 
l’Escola de Lletres de Tarragona volen fotografies divertides i estrafolàries, o bé rigoroses i fidels a la 
realitat, amb el #postureigliterarirctgn.  
 
Les fotografies es poden penjar a les plataformes de twitter, facebook i instagram. Cada setmana es 
triaran les dues més interessants i finalment el dilluns 28 d’agost es dirà el guanyador i el premi de 
consolació. 
 
Es valorarà: originalitat, tècnica, composició i la proposta literària que en surti. 
 
El jurat està format per Alba Nebot i Marina Pérez de Ràdio Ciutat de Tarragona i per Adrià Targa i 
Maria Roig de l’Escola de Lletres de Tarragona. 
 
 
1er premi: 

 El secret de les terres roges, de Lurdes Malgrat 
 Els arbres no es podien moure, de Joan Cavallé 
 Eren ells, de Carles Rebassa (Premi Pin i Soler 2016) 
 Found footage i altres contes, de VVAA (Premi Tinet 2016) 
 Irlanda indòmita, de W. B. Yeats (Premi Vidal Alcover 2004) 
 Celebració de Gonzalo Hermo 
 La tribu dels Guaranaus, d’Òscar Palazón 
 Xiuxiueig Literari, de Núria Gómez 
 10% de descompte en un curs de l’Escola de Lletres de Tarragona 

2n premi: 
 Eren ells, de Carles Rebassa (Premi Pin i Soler 2016) 
 Found footage i altres contes, de VVAA (Premi Tinet 2016) 
 Irlanda indòmita, de W. B. Yeats (Premi Vidal Alcover 2004) 

 
Organitza: Ràdio Ciutat de Tarragona i Escola de Lletres de Tarragona 
Col·labora: Casa de les Lletres 


