
Literari

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp vol seguir impulsant el
Concurs Literari Vila de Mont-roig, els
objectius del qual són, d’una banda, promoure
la creació literària i el desenvolupament
creatiu i, de l’altra, la recerca local.

Per aquest motiu convoca el XXXVI Concurs 
Literari Vila de Mont-roig, els treballs del qual 
es regiran per les bases següents:

1_OBJECTE
L’objecte del concurs és promoure la creació literària 
a través d’una obra en llengua catalana, original i 
inèdita, no premiada en altres concursos literaris, que 
segueixi la temàtica i les especificacions que es 
detallen en cada modalitat.

2_CATEGORIES

2.1 PREMI D’ASSAIG
VILA DE MONT-ROIG

Participants: dirigit a majors de 18 anys.
Temàtica: el nostre municipi, Mont-roig del Camp, 
des de qualsevol vessant: social, cultural, polític, 
econòmic, històric, etc. 
Extensió: de 25 a 40 pàgines de contingut temàtic. 
Aniran acompanyades de la bibliografia i els annexos 
que corresponguin.

2.2 PREMI DE PROSA 
MAGDALENA GUERRERO 

Participants: dirigit a majors de 18 anys.
Temàtica: lliure.
Extensió: de 10 a 25 pàgines.

2.3 PREMI DE POESIA   
MIQUEL FERRER

Participants: dirigit a majors de 18 anys.
Temàtica: poemari amb unitat de contingut i temàti-
ca lliure. Es pot escriure en vers rimat, vers lliure o 
línia poètica. La prosa poètica no es considerarà en 
aquest apartat.
Extensió: de 10 a 25 pàgines. Es pot tractar d’un únic 
poema o d’un conjunt de poemes. Cada pàgina haurà 
de tenir un mínim de vuit versos i un màxim de setze, 
distribuïts en una única o en diverses estrofes 
formant el poema. 

2.4 PREMI DE POESIA PER A INFANTS 
I JOVES FINS A 17 ANYS 
VILA DE MONT-ROIG 

Participants: adreçat a infants i joves empadronats 
al municipi de Mont-roig del Camp. Es consideraran 
les categories següents, establertes per franges 
d’edat:

2.4.1 Premi Infantil de Poesia

Amb dues subcategories d’acord amb les edats:
-   per a infants de 8 a 9 anys
-   per a infants de 10 a 11 anys

Temàtica: lliure.
Extensió: d’un a tres poemes, escrits en versos 
rimats, versos lliures o línies poètiques. Cada 
poema pot tractar una mateixa temàtica o temàti-
ques diferents. Si es presenta només un poema, 
ha de tenir, com a mínim, una extensió de deu 
versos.

2.4.2 Premi Juvenil de Poesia

Amb dues subcategories d’acord amb les edats:
-   per a joves de 12 a 14 anys
-   per a joves de 15 a 17 anys

Temàtica: lliure.
Extensió: entre quatre i deu poemes, escrits en 
versos rimats, versos lliures o línies poètiques. 
Cada poema pot tractar una mateixa temàtica o 
temàtiques diferents. Els poemes han de tenir, 
com a mínim, de sis a vuit versos.

Nota important. Es valoraran com a mèrits literaris a 
totes dues categories: 

• l’originalitat i la musicalitat dels poemes
• l’estructuració adequada del contingut
• la riquesa del llenguatge emprat 
• la utilització correcta de les normes ortogràfiques 
• la pulcritud en la presentació

2.5 PREMI DE NARRATIVA BREU 
PER A INFANTS I JOVES FINS A 17 ANYS
VILA DE MONT-ROIG 

Participants: adreçat a infants i joves empadronats 
al municipi de Mont-roig del Camp. Es consideraran 
les categories següents, establertes per  franges 
d’edat:

2.5.1 Premi Infantil de Narrativa Breu

Amb dues subcategories d’acord amb les edats:
-   per a infants de 8 a 9 anys
-   per a infants de 10 a 11 anys

Temàtica: lliure.
Extensió: entre una i dues pàgines, sense comptar 
la portada.

2.5.2 Premi Juvenil de Narrativa Breu

Amb dues subcategories d’acord amb les edats:
-   per a joves de 12 a 14 anys
-   per a joves de 15 a 17 anys

Temàtica: lliure.
Extensió: entre dues i quatre pàgines, sense 
comptar la portada.

Nota important. Es valoraran com a mèrits literaris a 
totes dues categories: 
• l’originalitat
• l’estructuració adequada del contingut
• la riquesa del llenguatge emprat 
• la utilització correcta de les normes ortogràfiques 
• la pulcritud en la presentació

3_ PRESENTACIÓ 
DE LES OBRES 

3.1 Els originals seran estrictament inèdits i mai no 
s’hauran premiat anteriorment. El treball es presen-
tarà per quadruplicat a mida DIN A4 i cos de lletra 12, 
a doble espai i per una sola cara.    

3.2 A la portada hi figurarà:
• el títol de l’obra

• el premi al qual s’opta
• la categoria i la franja d’edat, si escau
• el pseudònim de l’autor 
3.3 A les còpies no hi pot constar cap referència a 
l’autor ni la seva signatura. Únicament s’accepta la 
inscripció del pseudònim a l’encapçalament de les 
pàgines.

4_FORMAT I TERMINI 
DE LLIURAMENT 
DE LES OBRES
4.1 L’obra literària s’ha de presentar en dos sobres 
tancats. En tots dos sobres s’han de fer constar, 
ben visibles:

• el títol de l’obra
• el premi al qual s’opta i la categoria i/o subcatego-
ria, en cas pertinent
• el pseudònim escollit

El sobre número 1 ha de contenir quatre còpies de 
l’obra presentada. 

El sobre número 2 ha de contenir una fitxa amb les 
dades següents:
• el títol de l’obra
• el premi al qual s’opta i la categoria i/o subcatego-
ria, en cas pertinent
• el pseudònim de l’autor o autora
• el nom i els cognoms de l’autor o autora
• el correu electrònic
• el telèfon de contacte
• el domicili

4.2 El termini de presentació de les obres serà al 
web de l’Ajuntament des de l’endemà de la 
publicació de les bases fins al dia 16 de juliol.

Les obres s’han de lliurar a les Oficines Municipals 
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp, personalment o per correu, en horari 
d’atenció al públic, de 9.00 a 14.00 h.

- A Mont-roig: carretera de Colldejou s/n
- A Miami Platja: carrer de Sòria, 14

Les obres enviades 
per correu s’acceptaran 
si arriben abans 
del 16 de juliol.

5_SELECCIÓ DELS TREBALLS 
GUANYADORS
5.1 El jurat estarà format per persones del món 
literari i cultural i es donarà a conèixer en el moment 
oportú.

5.2 El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà 
públic el mes d’octubre de 2017.

5.3. La data i el lloc de lliurament de premis es 
publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament.

5.4 El jurat podrà declarar deserts els premis si 
considera que no hi ha cap candidatura amb prou 
mèrits. Qualsevol dubte sobre la interpretació 
d’aquestes bases, qualsevol incidència que es 
produeixi durant la convocatòria o qualsevol aspecte 
no regulat per les bases seran resolts pel jurat, les 
decisions del qual seran inapel·lables.

5.5 Els treballs no premiats no es retornaran sense 
una petició expressa del seu autor o autora i es 
destruiran en el termini màxim de dos mesos, a 
comptar des de la data de lliurament dels premis.

5.6 El guanyador o guanyadora es compromet a 
assistir a l’acte de lliurament. En cas que no hi pugui 
assistir, haurà de delegar l’assistència en qui conside-
ri oportú.  

6_PREMIS 
6.1 Els premis tenen dotacions diferents segons les 
modalitats i són els següents:

- Premi d’Assaig Vila de Mont-roig:   600€
- Premi de Prosa Magdalena Guerrero:   500€
- Premi de Poesia Miquel Ferrer:   500€
- Premi de Poesia Vila de Mont-roig  

- premi infantil:   75 € per a cada categoria
- premi juvenil:  125 € per a cada categoria
* S’obsequiarà amb un premi especial els classifi-
cats en segon lloc.

- Premi de Narrativa Breu Vila de Mont-roig 
- premi infantil:   75 € per a cada categoria
- premi juvenil:  125 € per a cada categoria
* S’obsequiarà amb un premi especial els classifi-
cats en segon lloc.

6.2 A tots els premis relacionats en aquestes bases 
se’ls aplicarà el descompte corresponent d’IRPF.

6.3 L’import del premi s’ingressarà al número de 
compte que indiqui el guanyador o guanyadora.

7_AUTORIA I PROPIETAT 
DE LES OBRES
L’autor o autora i l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp seran copropietaris de les obres premiades, 
sens perjudici que l’autor/a pugui publicar-la amb 
autorització expressa de l’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp, respectant el que es preveu en el punt 8 
d’aquestes bases.

8_RESERVA DELS DRETS 
DE REPRODUCCIÓ
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp tindrà el dret 
no exclusiu de reproducció de les obres per a la seva 
publicació en qualsevol mitjà i manera que consideri 
oportú i per temps il·limitat.

Els autors cedeixen els drets d’explotació a l’Ajunta-
ment de Mont-roig del Camp sense dret a cap 
contraprestació.

9_CESSIÓ D’IMATGES 
I ACCEPTACIÓ DE LES BASES
 
El fet de concórrer a aquest concurs implica la total 
acceptació d’aquestes bases i l’autorització a 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, segons la Llei 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, d’utilitzar les imatges dels 
participants en qualsevol mitjà amb caràcter gratuït i 
amb l’objectiu de fer difusió dels Premis Literaris Vila 
de Mont-roig.
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