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BASES DEL 40è CONCURS LITERARI VILA DE MONT-ROIG, EDICIÓ 2021 

 

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 DE RECERCA VILA DE MONT-ROIG 

Participants: dirigit a majors de 16 anys 

Temàtica: treballs de recerca que tractin sobre qüestions del nostre municipi, des de 

qualsevol vessant: social, cultural, polític, econòmic, històric, turístic, etnològic, 

ambiental i de sostenibilitat, etc. En aquesta modalitat hi tenen cabuda els treballs de 

recerca de batxillerat d’estudiants empadronats al municipi o que estudiïn als seus 

instituts. 

Extensió: de 25 a 75 pàgines de contingut temàtic. Aniran acompanyades de la 

bibliografia i els annexos que corresponguin, que no es comptabilitzaran com a pàgines 

de contingut temàtic. 

Es valorarà: la innovació de la recerca, les fonts consultades i l’organització i redacció de 

la informació.  

 

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 FERRÉ 

Participants: dirigit a majors de 18 anys 

Temàtica: poemari amb unitat de contingut i temàtica 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 LOCAL 

Participants: dirigit a majors de 18 anys o més empadronats al municipi. 

Temàtica: poemari amb unitat de contingut i temàtica lliure. Es pot escriure en vers 
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rimat, vers lliure o línia poètica.  

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 o que cursin estudis al municipi de 

Mont-roig del Camp. Es consideraran les categories següents, establertes per franges de 

curs escolar. 

 2.4.1 Premi Infantil de Poesia. Amb dues subcategories d’acord amb el curs 

escolar: 

    -   per a infants de 3r i 4rt de primària 

-   per a infants de 5è i 6è de primària 

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 temàtiques 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 tres subcategories d’acord amb el curs 

escolar: 

- per a joves de 1er i 2n d’ESO 

- per a joves de 3r i 4rt d’ESO 

- per a joves de 1er i 2n de Batxillerat o Cicle Formatiu 

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  

Participants: adreçat a infants i joves empadronats o que cursin estudis al municipi de 
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Mont-roig del Camp. Es consideraran les categories següents, establertes per  franges de 

curs escolar: 

 2.5.1 Premi Infantil de Narrativa Breu. Amb dues subcategories d’acord amb el 

curs escolar: 

    -   per a infants de 3r i 4rt de primària 

-   per a infants de 5è i 6è de primària 

Temàtica: lliure 

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

 

2.5.2 Premi Juvenil de Narrativa Breu. Amb tres subcategories d’acord amb el curs 

escolar: 

- per a joves de 1er i 2n d’ESO 

- per a joves de 3r i 4rt d’ESO 

- per a joves de 1er i 2n de Batxillerat o Cicle Formatiu 

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 

 

2.6. PREMI DE MICRORELATS 

2.6.1. MICRORELATS “40 ANYS” 

Participants: dirigit a majors de 18 anys  

Temàtica: Els relats han d’incloure les paraules “quaranta anys” amb motiu de la 

celebració del 40è aniversari dels Premis Literaris Vila de Mont-roig.  

Extensió: No excedir dels 1.200 caràcters (no paraules) amb espais i títol inclòs.  

 

2.6.2. MICRORELATS JUVENILS 

Participants: Amb tres subcategories d’acord amb el curs escolar: 

- per a joves de 1er i 2n d’ESO   

- per a joves de 3r i 4rt d’ESO   

- per a joves de 1er i 2n de Batxillerat o Cicle Formatiu  
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Temàtica: Els microrelats seran de temàtica lliure, però hauran de fer referència al 

municipi, per exemple incloent les paraules Mont-roig, Miami, Ermita Mare de Déu de 

la Roca, Platja Cristall, Coves del Roure, etc.  

Extensió: No excedir dels 1.200 caràcters (no paraules) amb espais i títol inclòs.  

 

3.- Condicions tècniques 

3.1 Els originals seran estrictament inèdits i mai no s’hauran premiat anteriorment. Cada 

autor/a només podrà presentar dues obres o microrelats en cada categoria. 

3.2. Hi haurà dues modalitats de presentació, electrònic i correu postal, garantint 

l’anonimat de les persones participants.  

 

4.- Termini d’inscripció i presentació de la documentació 

4.1. El termini de presentació finalitzarà el dia 15 d’agost de 2021. 

4.2. Presentació en format electrònic: 

1. L’autor/a ha de realitzar sol·licitud d’inscripció a través de la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, fent constar el títol de l’obra. 

2.  L’autor/a enviarà un arxiu PDF al compte de correu electrònic cultura@mont-

roig.com. El títol de l’arxiu ha de ser obligatòriament el pseudònim del participant. A la 

portada de l’obra hi ha de constar el títol de l’obra amb el pseudònim, el premi al qual 

s’opta, la categoria i el curs escolar, si s’escau.  

4.3. Presentació en correu postal: 

a) 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 subcategoria, en cas pertinent 

• el pseudònim escollit 

El sobre número 1 ha de contenir una còpia de l’obra presentada.  

El sobre número 2 ha de contenir una fitxa amb les dades següents: 

• nom i cognoms de l’autor/a i dades de contacte 

 

b) Les obres s’han d’enviar per correu postal a la següent direcció: 

Carretera de Colldejou, s/n 43300 Mont-roig del Camp 

  

5.- Selecció, desenvolupament i resolució 

5.1 El jurat estarà format per persones del món literari, cultural i educatiu del municipi i 

es donarà a conèixer en el moment oportú. 

5.2 El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic abans del 31 de desembre de 
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2021.  

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 no es guardaran més 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. 

 

6.- Premis i règim fiscal 

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

- Premi de Recerca Vila de Mont-roig: 500 € 

- Premi de Prosa Magdalena Guerrero: 500 € 

- Premi de Poesia Miquel Ferré: 500 € 

- Premi de Poesia Local: 300€ 

- Premi de Poesia Vila de Mont-roig  

  - premi infantil:  75 € per a cada categoria 

  - premi juvenil: 125 € per a cada categoria 

- Premi de Narrativa Breu Vila de Mont-roig  

  - premi infantil:  75 € per a cada categoria 

  - premi juvenil: 125 € per a cada categoria 

- Premi de Microrelats 40 anys: 100€ 

- Premi de Microrelats Juvenil: 75€ per cada categoria 

Es pot obsequiar amb un premi especial a les persones classificades en segon lloc. 

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

guanyadora presentant una sol·licitud a l’Ajuntament. 

 

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 
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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/res cedeixen els drets d’explotació a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 

sense dret a cap contraprestació. 

 

9.- Acceptació de les bases 

El fet de concórrer a aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases. 

 

10.-Protecció de dades 

De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 

2016, les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels 

tractaments titularitat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb la finalitat de 

participar en el “Concurs de Premis Literaris Vila de Mont-roig 2021” tret que es 

manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició 

i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del 

D.N.I a la següent adreça: carretera de Colldejou, s/n – 43300 Mont-roig, o bé enviant-

ho per correu electrònic: dpd@mont-roig.cat. 


