Bases de la Mostra Literària
del Maresme 2016 - XXXIII edició
Concurs literari comarcal de prosa i poesia
1

PARTICIPANTS

0B

1.1

Es poden presentar els participants de tots aquells municipis que s’adhereixin al
conveni de col·laboració entre els ajuntaments i el Consell Comarcal del Maresme.

17B

1.2

Hi ha sis grups de modalitat poesia i sis grups de modalitat prosa, 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 a 25 anys.
Grup F: a partir de 26 anys.

18B

1B

2B

3B

4B

5B

6B

Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat real dels participants el 30 d’abril del
2016.
7B

Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment al Maresme. En cas de
no ser així, caldrà especificar el tipus de vincle amb la comarca.

1.3

19B

1.4

Els participants només podran presentar les seves obres a un municipi. En el cas que
presentin obres a més d’un ajuntament quedaran desqualificats.

20B

OBRES CONCURSANTS

2

8B

2.1

El tema és lliure.

21B

2.2

Les obres han de ser individuals, escrites en català i inèdites.

22B

Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la present convocatòria.

2.3

23B

2.4

L’extensió màxima per les obres de la modalitat de prosa dels grups A, B i C és de 5
DIN-A4; l’extensió màxima per les obres de la modalitat de prosa dels grups D, E i F
és de 15 DIN-A4. En la modalitat de poesia, l’extensió indicada és a títol orientatiu.
24B

Tots els treballs han de ser escrits a una sola cara, en Times New Roman 12 i espai
entre línies 1,5 punts o equivalent.

2.5

3
3.1

3.2

25B

PLIQUES

9B

Els originals s’han de presentar impresos en paper per quintuplicat, acompanyats
d’una còpia en suport informàtic.

26B

Les obres han d’especificar a la portada o a l’inici dels textos: títol, pseudònim o
lema, edat i grup.

27B

3.3

Cada obra ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat on s’indiqui a l’exterior:
XXXIII Mostra Literària del Maresme,
El pseudònim o lema,
La categoria (prosa o poesia)i
El grup al qual es presenta.
A l’interior una targeta amb el nom, cognoms, adreça, telèfon de l’autor/a i
fotocòpia del DNI o NIE, o bé la data de naixement, en el cas dels grups A, B i C.
28B

29B

30B

31B

32B

33B

4

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

10B

4.1

Entre tots els municipis participants s’escollirà el municipi amfitrió. Aquest serà el
responsable de l’organització i finançament de l’acte de lliurament dels premis, que
haurà de tenir el vist-i-plau del Consell Comarcal del Maresme.
34B

Els treballs recollits pels ajuntaments participants es presentaran al municipi amfitrió
abans de la data límit per a la presentació a la fase comarcal de la Mostra Literària del
Maresme XXXIII que serà el dia 4 de juliol del 2016.

4.2

35B

El màxim d’obres que s’acceptaran per municipi participant és de dues obres per cada
grup i modalitat (primer i segon premi). El nombre màxim d’obres presentades per
cada municipi és de vint-i-quatre. En el cas que és superi el màxim admès, es
retornaran les obres per tal que s’enviï el nombre indicat.

4.3

36B

En cas que un ajuntament no hagi organitzat la fase local, serà la regidoria de Cultura,
o aquella que determini el propi ajuntament, la que haurà de fer la selecció dels
treballs presentats.

4.4

5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

37B

PREMIS

11B

Cada ajuntament organitzador atorgarà els premis que consideri a nivell local. Els
premis de la fase comarcal de la Mostra Literària consistiran en un primer premi i un
segon premi, per cada grup i modalitat.
38B

Els grups A, B i C, rebran un val per bescanviar per llibres i els premis D, E i F rebran
un premi econòmic en metàl·lic. Aquests estan subjectes a l’aportació econòmica
derivada de la participació dels municipis i/o a la subvenció de la Diputació de
Barcelona.

39B

El premi extraordinari de microrelats rebrà un premi econòmic en metàl·lic. subjecte a
l’aportació econòmica derivada de la participació dels municipis i/o a la subvenció de la
Diputació de Barcelona.

40B

El premi extraordinari de relats breus per a discapacitats intel·lectuals rebrà un val per
bescanviar per llibres.

41B

L’addenda econòmica amb l’import dels premis es portarà a aprovació al Ple del
Consell Comarcal del Maresme del 17 de maig de 2016.

42B

6

PREMI EXTRAORDINARI DE MICRORELATS

12B

Es poden presentar els participants de tots aquells municipis que s’adhereixin al
conveni de col·laboració entre els ajuntaments i el Consell Comarcal del Maresme.

6.1

43B

Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment al Maresme. En cas de
no ser així, caldrà especificar el tipus de vincle amb la comarca.

6.2

44B

6.3

Sense límit d’edat.

45B

6.4

Els participants només podran presentar les seves obres a un municipi. En el cas que
presentin obres a més d’un ajuntament quedaran desqualificats.

46B

El tema es 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.

6.5

47B

Els originals s’han de presentar sota pseudònim o lema acompanyada d’un sobre
tancat on s’indiqui a l’exterior:
XXXIII Mostra Literària del Maresme,
Premi Extraordinari de Microrelats,
Pseudònim o lema.
A l’interior una targeta amb el nom, cognoms, adreça, telèfon de l’autor/a i
fotocòpia del DNI o NIE.
En el cas dels menors d’edat s’haurà d’especificar la data de naixement i aportar
DNI o NIE dels tutors legals.

6.6

48B

49B

50B

51B

52B

53B

Cada ajuntament podrà presentar a la fase comarcal fins a cinc microrelats.

6.7

54B

El premi extraordinari de microrelats rebrà un premi econòmic en metàl·lic, subjecte a
l’aportació econòmica derivada de la participació dels municipis i/o a la subvenció de la
Diputació de Barcelona.

6.8

55B

6.9

7

7.1

7.2

7.3

7.4

L’addenda econòmica amb l’import dels premis es portarà a aprovació al Ple del
Consell Comarcal del Maresme del 17 de maig de 2016.

56B

PREMI EXTRAORDINARI DE RELATS BREUS PER A DISCAPACITATS
INTEL·LECTUALS

13B

Es poden presentar els participants de tots aquells municipis que s’adhereixin al
conveni de col·laboració entre els ajuntaments i el Consell Comarcal del Maresme.

57B

Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment al Maresme. En cas de
no ser així, caldrà especificar el tipus de vincle amb la comarca.
58B

Els participants només podran presentar les seves obres a un municipi. En el cas que
presentin obres a més d’un ajuntament quedaran desqualificats.

59B

Els participants hauran d’acreditar la discapacitat intel·lectual, sense límit d’edat.

60B

7.5

El tema es lliure i les obres han de ser originals, escrites en català i no haver estat
premiades amb anterioritat.

61B

7.6

S’acceptaran obres tant de prosa com de poesia, i il·lustrades amb qualsevol tècnica.

62B

L’extensió màxima per les obres és de 4 DIN-A4 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.

7.7

63B

7.8

Les obres poden ser individuals o en grup, sempre que s’acrediti la discapacitat
intel·lectual de l’autor/a o autors/es.

64B

Els originals s’han de presentar sota pseudònim o lema acompanyada d’un sobre
tancat on s’indiqui a l’exterior
XXXIII Mostra Literària del Maresme,
Premi Extraordinari de relats breus per a discapacitats intel·lectuals,
El pseudònim o lema.
I a l’interior una targeta amb el nom, cognoms, adreça, telèfon de l’autor/a,
autors/es i fotocòpia del DNI o NIE i del certificat oficial del grau de discapacitat
intel·lectual.
En el cas dels menors d’edat que no disposin de DNI o NIE, s’haurà d’especificar
la data de naixement

7.9

65B

66B

67B

68B

69B

70B

7.10

Cada ajuntament podrà presentar a la fase comarcal fins a tres obres.

71B

7.11

El Premi extraordinari de relats breus per a discapacitats intel·lectuals rebrà un val
bescanviable per llibres, l’import del qual està subjecte a l’aportació econòmica
derivada de la participació dels municipis i/o a la subvenció de la Diputació de
Barcelona.

72B

7.12

8
8.1

L’addenda econòmica amb l’import dels premis es portarà a aprovació al Ple del
Consell Comarcal del Maresme del 17 de maig de 2016.
73B

JURAT

14B

Cada ajuntament nomenarà el jurat que consideri oportú per la qualificació de les
obres a nivell local. L’ajuntament amfitrió i el Consell Comarcal nomenen els membres
del jurat en la fase comarcal.

74B

8.2

El jurat de la fase comarcal està format per dues persones designades pel Consell
Comarcal i per dues persones més, designades per l’ajuntament amfitrió. Els quatre
membres del jurat seran persones vinculades al món literari de la Comarca.

8.3

El jurat té com a principals funcions:
Valorar les obres presentades a la fase comarcal de la Mostra Literària del
Maresme.
Dictaminar les obres guanyadores.
Elaborar per escrit el veredicte de les obres guanyadores i fer-ne el lliurament al
Consell Comarcal del Maresme i a l’ajuntament amfitrió.
Resoldre, si s’escau, qualsevol aspecte en relació al veredicte.
-

75B

76B

77B

78B

79B

80B

8.4

El jurat podrà deixar desert algun dels premis o lliurar algun accèssit, depenent del
seu criteri. Els accèssits seran publicats al llibre recull però no disposaran de premi
econòmic.

81B

8.5

9

El veredicte del jurat es farà públic en el lloc i hora a determinar per l’ajuntament
amfitrió d’acord amb el Consell Comarcal del Maresme, amb prèvia comunicació als
ajuntaments participants.

82B

PUBLICACIÓ I CONSERVACIÓ

15B

Les obres guanyadores seran publicades en una primera edició i els seus autors
tindran dret a un exemplar gratuït d’aquesta publicació.

9.1

83B

La propietat de les obres presentades serà dels seus autors. El Consell Comarcal del
Maresme es reserva el dret de fer una primera publicació, i poder reproduir-les, total o
parcialment, en publicacions posteriors o en edicions pròpies del Consell Comarcal del
Maresme, així com a la web: www.ccmaresme.cat, fent-ne referència a l’autor.

9.2

84B

Les obres guanyadores es conservaran a l’Arxiu Comarcal del Maresme, amb seu a
l’edifici de Can Palauet. Carrer d’en Palau, 32 08301 de Mataró

9.3

85B

9.4
10
10.1

10.2

10.3

Les obres i còpies presentades no es retornaran, hagin estat premiades o no.

86B

ALTRES DISPOSICIONS

16B

Totes les persones participants en aquest concurs literari, tinguin l’edat que tinguin,
podran ser fotografiades. El municipi amfitrió i el Consell Comarcal del Maresme podrà
fer ús d’aquestes fotografies per fer publicitat i difondre aquest acte sense necessitat
prèvia de cap tipus d’autorització. Els noms i les fotografies dels participants poden
sortir publicats a la premsa i altres mitjans de comunicació.

87B

Qualsevol imprevist, incidència, esdeveniment extraordinari que esdevingui durant el
procés normal de la Mostra Literària del Maresme, la resolució del qual no estigui
prevista en aquestes bases serà resolt pels membres del jurat de la Mostra amb el
suport dels tècnics del Consell Comarcal.

88B

El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases.

89B

Les dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer del CONSELL COMARCAL DEL MARESME, per a la gestió de la
Mostra Literària del Maresme, 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’Oficina de Registre del CONSELL
COMARCAL DEL MARESME.

