Òmnium Cultural Catalunya Nord prepara la Nit de
Sant Jordi
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Òmnium Cultural Catalunya Nord ja prepara la Nit de Sant Jordi, la tradicional vetllada literària
que se celebrarà el 24 d'abril a Perpinyà. Els interessats a participar en els premis literaris que s'hi
entreguen tenen temps de fer-ho fins al 31 de març.
Com cada any, s'hi entregaran diversos guardons, el més ben dotat dels quals és el Premi
Catalunya Nord, dotat amb 2.000 euros per l'Institut d'Estudis Catalans i que reconeix estudis o
treballs per a l'ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya Nord
o qüestions que l'afecte, així com per a les relacions transfrontereres.
Pel que fa als premis Joves Escriptors, reservat a alumnes de la Catalunya Nord, està dotat amb
1.500 euros pel Consell Departamental dels Pirineus Orientals i té les categories d'escoles
primàries, de col·legis i liceus. Cadascuna està dotada amb 500 euros.
El premi Francesc Català de Poesia, dotat amb mil euros per Òmnium Nacional, s'hi poden
presentar obres de poesia de tema lliure, mentre que el Pere Verdaguer de Narració per a Infants
(dotat amb 400 euros) reconeix narracions de tema lliure, amb o sense il·lustracions, adreçades a
joves de sis a dotze anys.
Finalment, també s'entregarà el premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme
Transfrontereres, que reconeix articles o treballs publicats en paper -a la premsa o publicacions
d'associacions, institucions o universitàries, per exemple-, de ràdio, televisió o premsa digital. En
aquest cas, les bases del premi dotat amb 1.200 euros per la Casa de la Generalitat de Perpinyà
estipulen que els treballs han d'haver estat publicats, emesos o difosos entre l'1 d'abril del 2019 i el
31 de març del 2020.
Per a més informació, es pot consultar la pàgina de Facebook d'Òmnium Cultural Catalunya Nord.
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