-XXXVI Mostra Literària del Maresme – PREMI EXTRAORDINARI DE RELATS BREUS PER A PERSONES AMB
DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS.
-Títol
-Pseudònim

XXXVI Mostra
Literària del
Maresme

8.7 Cada obra ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat on s’indiqui:
A L’EXTERIOR :
- XXXVI Mostra Literària del Maresme – PREMI EXTRAORDINARI DE RELATS BREUS PER A PERSONES AMB
DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS.
- Títol
- Pseudònim
A L’INTERIOR :
- Nom i cognoms de l’autor/a
- Adreça, telèfon i adreça electrònica.
- Fotocòpia del DNI o NIE o bé la data de naixement en el cas de menors d’edat.
8.8 El premi serà un diploma acreditatiu i la participació en la fase comarcal del Maresme.
9. JURAT
9.1 El jurat de la fase local estarà compost per personal tècnic de Serveis a les persones de l’Ajuntament de Montgat i
persones relacionades amb el món de la literatura i la cultura.
El jurat té com a principals funcions:






Fase local, Montgat 2019

Valorar les obres presentades en la fase local de la Mostra.
Dictaminar les obres guanyadores.
Elaborar per escrit el veredicte de les obres guanyadores
Resoldre, si s’escau, qualsevol aspecte en relació al veredicte.

9.2 Només el primer i el segon premi de cada grup i modalitat de la fase local passaran a la fase comarcal.

Recollida de bases a partir de l’1 de març del 2019 a:

10. VEREDICTE
10.1 El veredicte del jurat es farà públic el dia 17 de maig, a les 18 hores a la sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant lo
Blanc.
11. ACLARIMENTS

Centre Cívic les Mallorquines

11.1. Les obres que resultin guanyadores s’enviaran a l’Ajuntament organitzador de la Fase Comarcal, per tal de que
concursin amb els altres guanyadors locals de la comarca.
11.2 Totes les obres presentades i no premiades es podran recollir com a màxim fins el dia 20 de juliol, al Centre Cívic “Les
Mallorquines”. En cap cas es podran reclamar les obres presentades passat aquest termini.
11.3 La totalitat dels drets d’autor, els de publicació i els de reproducció dels treballs premiats seran de titularitat del Consell
Comarcal del Maresme. Aquesta reserva de drets s’efectua sense limitació de cap mena, indefinidament i podent-se
realitzar la publicació, reproducció i exercici dels drets d’autor directament pel Consell Comarcal del Maresme i/o en
col·laboració amb altres entitats.
11.4 Un cop fet públic el veredicte, les obres guanyadores de la fase comarcal de la Mostra seran publicades a la pàgina
web del Consell Comarcal ( www.ccmaresme.cat ).
12. ALTRES DISPOSICIONS
12.1 Qualsevol imprevist serà resolt per una comissió paritària que es crearà a l’efecte, compost
l’ajuntament amfitrió i el Consell Comarcal.

per membres de

12.2. Es considera incidència qualsevol esdeveniment extraordinari que esdevingui durant el procés normal de la Mostra
Literària del Maresme i que la seva resolució no estigui prevista en aquestes bases, excepte dels aspectes vinculats al
veredicte que seran resolts pel jurat.
12.3 El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases.
Les dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament de Montgat per a la finalitat indicada, el qual
adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de
protecció de dades de caràcter personal. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes
establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’OAC de l’Ajuntament de Montgat.

Biblioteca Tirant lo Blanc
Escola d’adults Timó
www.montgat.cat

Termini de presentació d’obres: 5 d’abril

BASES DE LA FASE LOCAL DE LA MOSTRA LITERÀRIA DEL MARESME 2019
(XXXVI edició)

1. PARTICIPANTS

1.1 Poden participar a la fase local tots els veïns i veïnes de Montgat, i aquells que tinguin un vincle familiar, laboral i/o educatiu amb el municipi.
1.2 Hi haurà cinc grups repartits de la següent manera:
GRUP A: de 6 a 8 anys.
GRUP B: de 9 a 11 anys.
GRUP C: de 12 a 14 anys.
GRUP D: de 15 a 18 anys.
GRUP E: de 19 en endavant
Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat real de l’autor de les obres abans del 30 d’abril de 2019.
1.3 Els alumnes de les escoles de Montgat podran participar a la Mostra a través dels seus centres educatius. De totes les
obres presentades, cada escola en triarà 3 per modalitat (prosa / poesia) i curs acadèmic amb les seves corresponents
línies, segons acord del Consell Escolar Municipal del 07 de febrer de 2011.
Aquells alumnes les obres dels quals no hagin estat seleccionades per l’escola, podran presentar-les a títol individual de la
manera prevista al punt 5 de les presents bases.
En cap cas s’admetrà més d’una obra per autor i modalitat (segons punt 2.3 de les bases).
2. OBRES CONCURSANTS
2.1 El tema és lliure.
2.2 Les obres han de ser individuals, escrites en català i inèdites.
3. CARACTERÍSTIQUES

6. PREMIS
6.1 Els premis de la fase local seran els següents:
PRIMER PREMI

SEGON PREMI

GRUP A

Lot de llibres per modalitat

Lot de llibres per modalitat

GRUP B

Lot de llibres per modalitat

Lot de llibres per modalitat

GRUP C

Lot de llibres per modalitat

Lot de llibres per modalitat

GRUP D

200€ en metàl·lic per modalitat

150€ en metàl·lic per modalitat

GRUP E

250€ en metàl·lic per modalitat

200€ en metàl·lic per modalitat

* podeu consultar els premis de la Fase Comarcal a www.ccmaresme.cat
6.2 L’ import màxim dels premis no superarà els 2.500€
6.3 El mateix dia que es faci públic el veredicte del jurat es lliuraran els premis als treballs guanyadors.
6.4 El jurat, tant el local com el comarcal, podrà declarar desert algun dels premis o lliurar algun accèssit, depenent del seu
criteri. Els accèssits rebran el mateix premi que correspongui al segon classificat de la seva modalitat i categoria.
7. PREMI EXTRAORDINARI DE MICRO RELATS.
7.1 Poden participar tots els veïns i veïnes de Montgat, i aquells que tinguin un vincle familiar, laboral i/o educatiu amb el
municipi.

3.1 En prosa, l’extensió màxima per als grups A, B i C és de 5 DIN-A-4. Pel que fa als grups D i E, l’extensió màxima serà de
15 DIN-A-4.
En la modalitat de poesia, l’extensió indicada és a títol orientatiu.

7.2 Sense límit d’edat

3.2 Tots els treballs han de ser escrits a una sola cara, espai entre línies 1,5 i cos de lletra Times New Roman, 12.

7.4 El tema és lliure i només s’acceptaran relats de fins a 140 caràcters amb espais inclosos, redactats en català, tant en
poesia com en prosa. No estan permesos els truncaments de paraules ni les abreviacions. L’obra presentada ha de ser
individual i inèdita.

3.3 Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la present convocatòria.
4. PLIQUES
4.1 Les obres han d’especificar a la portada o a l’inici del text:
-XXXVI Mostra Literària del Maresme
-Títol
-Pseudònim
-Edat
-Grup
4.2 Cada obra ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat on s’indiqui:
A L’EXTERIOR :
- XXXVI Mostra Literària del Maresme
- Títol
- Pseudònim
- Edat
- Grup i categoria (prosa o poesia)
A L’INTERIOR :
- Nom i cognoms de l’autor/a
- Adreça, telèfon i adreça electrònica.
- Fotocòpia del DNI o NIE (obligatori en els participants dels grups D o E) o bé la data de naixement en el cas de menors
d’edat participants en els grups A, B o C.
4.3 En cas de no viure habitualment a Montgat, cal especificar el tipus de vincle amb el municipi.
5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
5.1 Cal presentar les obres en format digital, en un CD identificat amb el pseudònim de l’autor/a, modalitat i categoria i
acompanyat de la seva corresponent plica en sobre tancat (segons indica el punt 4.2).
5.2 En cas de no disposar de mitjans per la presentació digital, s’acceptarà el format paper. En aquest cas, a més de l’obra
original caldrà adjuntar dues còpies de cada treball presentat a concurs.
5.3 La data límit per a la presentació dels treballs concursants a la fase local serà el dia 05 d’abril al Centre Cívic “Les
Mallorquines”
5.4 Un mateix autor no pot presentar originals en més d’una població; en cas contrari, quedarà desqualificat.

7.3 Un mateix autor no pot presentar originals en més d’una població; en cas contrari, quedarà desqualificat.

7.5 Les obres han d’especificar a la portada o a l’inici del text:
-XXXVI Mostra Literària del Maresme – PREMI EXTRAORDINARI DE MICRO RELATS.
-Títol
-Pseudònim
7.6 Cada obra ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat on s’indiqui:
A L’EXTERIOR :
- XXXVI Mostra Literària del Maresme – PREMI EXTRAORDINARI DE MICRO RELATS.
- Títol
- Pseudònim
A L’INTERIOR :
- Nom i cognoms de l’autor/a
- Adreça, telèfon i adreça electrònica.
- Fotocòpia del DNI o NIE o bé la data de naixement en el cas de menors d’edat.
7.7 El premi serà un diploma acreditatiu i la participació en la fase comarcal del Maresme.
8. PREMI EXTRAORDINARI DE RELATS BREUS PER A PERSONES AMB DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS.
8.1 Poden participar tots els veïns i veïnes de Montgat, i aquells que tinguin un vincle familiar, laboral i/o educatiu amb el
municipi.
8.2 Els participants hauran d’acreditar una discapacitat intel·lectual, sense límit d’edat.
8.3 Un mateix autor no pot presentar originals en més d’una població; en cas contrari, quedarà desqualificat.

8.4 El tema és lliure i les obres han de ser originals i escrites en català. S’acceptaran obres tant de poesia com de prosa i

il·lustrades amb qualsevol tècnica. L’extensió màxima de les obres és de 4 DIN A-4 a una sola cara, en Times New Roman
12 i espai entre línies 1,5 punts. Aquesta extensió i recomanació tipogràfica és a títol orientatiu.
8.5 Les obres poden ser individuals o en grup sempre que s’acrediti la discapacitat de l’autor/a o autors/es.
8.6 Les obres han d’especificar a la portada o a l’inici del text:

