EDICTE

Es fa públic que en la sessió plenària ordinària del Consell Comarcal del Maresme, celebrada el
15 de març de 2011, s’han aprovat inicialment les bases de la XXVIIIa Mostra Literària del
Maresme de 2011. Així mateix, les referides bases s’exposen al públic i resten a disposició del
públic a la secretaria del Consell Comarcal del Maresme (plaça Miquel Biada núm. 1 de Mataró),
durant el termini de vint dies a efectes que es puguin presentar allegacions o suggeriments.
En cas que no se’n presenti cap, l’acord esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu.
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1. PARTICIPANTS

1.1 Hi haurà sis 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 a 25 anys.

GRUP F: de 26 en endavant

Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat real de l’autor de les obres el 30 d’abril del
2011 .

2. OBRES CONCURSANTS

2.1 En tots els grups hi haurà les modalitats de poesia i de prosa.

2.2 Els treballs hauran de ser individuals, escrits en català i totalment inèdits.

2.3 Només s’acceptarà una obra per categoria, modalitat i participant.

3. CARACTERÍSTIQUES

3.1 El tema és lliure.

3.2 En prosa l’extensió ha de ser inferior a 5 DIN-A-4 per als grups A, B i C. Pel que fa als
grups D i E, F, l’extensió mínima ha de ser de 5 DIN-A-4 i la màxima serà de 15 DIN-A-4.

En la modalitat de poesia, l’extensió indicada és a títol orientatiu.

3.3 Tots els treballs han de ser escrits a una sola cara, espai entre línies 1,5 i cos de lletra
verdana 12.
3.4 Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la present convocatòria.

3.5 A més de l’obra original, cal 4 còpies de cada treball presentat a concurs.

3.6 Només el primer i el segon premi de cada grup i modalitat de la fase local passaran a la
fase comarcal.
A la fase comarcal, s’hi poden presentar un màxim de dues obres de cada grup i modalitat per
municipi; per tant, el nombre màxim d’obres presentades per cada municipi és de vint-iquatre.
Es retornaran les obres a tots aquells municipis que en presentin més de les indicades per tal
que enviïn el nombre màxim d’obres.

3.7 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 presentat
de manera que el nombre màxim de treballs presentats a la Mostra serà de 24, dues per cada
grup i modalitat.

4. PLIQUES

4.1 Les obres han d’anar signades amb un pseudònim o un lema especificant l’edat i el grup al
qual pertany.

4.2 Cada obra ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat on s’indiqui: “ XXVIIIª Mostra
Literària del Maresme”, el pseudònim o lema, i dins del sobre ha d’haver una targeta amb el
nom, cognoms, adreça, telèfon de l’autor/a i fotocòpia del DNI o document anàleg (en el cas
dels grups D,E i F).

4.3 En cas de no viure habitualment al Maresme caldrà especificar el tipus de vincle amb la
comarca.

5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

5.1 Un mateix autor no pot

presentar

originals en més d’una població; en cas contrari,

quedarà desqualificat.

5.2 Els ajuntaments que organitzin la fase local de la Mostra, han d’exposar a les seves bases
quina serà la data límit per poder presentar els treballs concursants, data que haurà de ser,
com a mínim, una setmana anterior a la data límit fixada per a la fase comarcal.

5.3 La data límit per la presentació dels treballs concursants a la fase comarcal serà el dia 1 de
juliol del 2011.

5.4 A més de les còpies en paper, les obres s’han de presentar en format digital.
En cas que les obres guanyadores hagin passat per correcció de català per poder fer una
publicació local, els ajuntaments n’informaran al Consell Comarcal del Maresme Comarcal i
trametran a la fase comarcal ja corregides.

6. PREMIS

6.1 A banda dels premis que cada ajuntament organitzador pugui concedir a nivell local, els
premis de la Mostra a nivell comarcal consistiran en un primer premi i un segon premi, si
s’escau, per cada grup i modalitat.

6.2 Els premis seran, com a mínim, els següents:

PRIMER PREMI
Poesia/ Prosa

SEGON PREMI
Poesia/ Prosa

GRUP A

100 en llibres per modalitat

50 en llibres per modalitat

GRUP B

120 en llibres per modalitat

60 en llibres per modalitat

GRUP C

200 en llibres per modalitat

100 en llibres per modalitat

GRUP D

450 en metàllic per modalitat

225 en metàllic per modalitat

GRUP E

550 en metàllic per modalitat

275 en metàllic per modalitat

GRUP F

650 en metàllic per modalitat

355 en metàllic per modalitat

Els premis superiors a 300 euros estan subjectes a un 18% de retenció.

6.3 El jurat podrà deixar desert algun dels premis o lliurar algun accèssit, depenent del seu
criteri.

6.4 El mateix dia que es faci públic el veredicte del jurat es lliuraran els premis als treballs
guanyadors.

7. JURAT
7.1 Cada municipi nomena el jurat que qualifica els treballs locals i l’ajuntament amfitrió i el
Consell Comarcal designen els membres del jurat en la fase comarcal.

7.2 El jurat de la fase comarcal ha d’estar 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 cultural de la comarca.

7.3 El jurat té com a principals funcions:



Valorar les obres presentades en la fase comarcal de la Mostra.



Dictaminar les obres guanyadores.



Elaborar per escrit el veredicte de les obres guanyadores i fer-ne el lliurament
al Consell Comarcal del Maresme



Resoldre, si s’escau, qualsevol aspecte en relació al veredicte.

7.5 El jurat, tant el local com el comarcal, pot declarar desert qualsevol dels premis oferts si la
qualitat dels treballs així ho requereix.

8. VEREDICTE

8.1 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. Els premis seran lliurats en el mateix acte.

9. ACLARIMENTS
9.1. Les obres que resultin guanyadores es conservaran a l’Arxiu Històric Comarcal de Mataró,
amb seu a l’edifici de Can Palauet. Les obres presentades no seran retornades.

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

9.3 La propietat de les obres presentades serà dels seus autors, però el Consell Comarcal del
Maresme es reserva el dret de fer una primera publicació de les obres presentades a més de
poder reproduir-les, total o parcialment en publicacions posterior o en edicions pròpies del
Consell Comarcal del Maresme, fent-ne referència a l’autor.

9.4 Un cop fet públic el veredicte, les obres guanyadores de la fase comarcal de la Mostra
poden ser publicades a la pàgina web del Consell Comarcal (www.ccmaresme.cat ).

9.5 Les obres (i còpies) presentades a la fase comarcal no es retornaran, hagin estat
premiades o no de la fase comarcal.

10. ALTRES DISPOSICIONS

10.1 L’ajuntament amfitrió serà el responsable de l’organització i finançament de l’acte de
lliurament dels premis què haurà de tenir el vist-i-plau del Consell Comarcal del Maresme.

10.2 Qualsevol imprevist serà resolt pels membres del jurat de la Mostra amb el suport dels
tècnics del Consell Comarcal.

10.3 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.

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

Mataró, 16 de març de 2011

El gerent

Eladi Torres i Gonzàlez

