BASES DEL XXXV CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2019 VILASSAR DE DALT
1. PARTICIPANTS
1.1. Poden participar persones residents o vinculades amb Vilassar de Dalt.
1.2. Es dividiran en les modalitats de prosa o poesia i en les següents categories segons l’edat dels
concursants a data 5 d’abril de 2019:
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.
1.3 Els concursants dels grups A, B i C només podran participar amb l’autorització del pare/mare o tutor
legal.
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.
2.4 En la modalitat de poesia no s’acceptaran els reculls de poemes.
3. CARACTERÍSTIQUES
3.1 El tema és lliure.
3.2 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 màxima serà de 15 DIN-A-4.
3.3 Tots els treballs han de ser escrits en un document WORD amb espai entre línies 1,5 i cos de lletra
Times New Roman, 12.
3.4 Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la present convocatòria.
4. OBRA I PLICA
4.1 El document OBRA “XXXV Concurs Literari de Sant Jordi” s’haurà de descarregar a la web de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i emplenar l’encapçalament amb els camps que es demanen (Títol,
pseudònim o lema, grup i modalitat).
4.2 El document PLICA “XXXV Concurs Literari de Sant Jordi” s’haurà de descarregar a la web de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i emplenar tots els camps que es demanen (pseudònim o lema,
categoria i modalitat, nom, cognoms, telèfon, data de naixement, vincle amb Vilassar en el cas de no
viure-hi).
4.3 Totes aquelles obres que no es presentin amb les plantilles OBRA i PLICA requerides i degudament
complimentades, seran automàticament descartades.
5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
5.1 Cal presentar les obres per correu electrònic a la bústia electrònica de la Biblioteca
b.vilassard.cm@diba.cat. El correu ha de portar per assumpte “Grup_ Concurs Literari” i ha d’adjuntar
els dos documents, obra i plica, en format WORD.

5.2 Cada correu electrònic només podrà portar adjuntes com a màxim dues obres, una per a cada
modalitat (poesia i prosa). No s’acceptaran correus electrònics que incloguin més de dues obres i/o
obres de diferents autors.
5.3 El nom de l’arxiu de l’obra ha de ser “grup_modalitat_titol_lema.doc”.
Exemple: “B_prosa_lapapallona_ventafocs.doc”
5.4 El nom de l’arxiu de la plica ha de ser “grup_modalitat_titol_lema_PLICA.doc”.
Exemple: “B_prosa_lapapallona_ventafocs_PLICA.doc”
5.5 La data límit per a la presentació dels treballs concursants serà el dia 5 d’abril de 2018.
5.6 Tots aquells treballs que no es presentin de la forma indicada i dins del termini establert seran
automàticament descartats.
6. VEREDICTE I REPARTIMENT DE PREMIS
6.1 El veredicte del jurat es farà públic el dia 27 d’abril de 2019, a les 12:30, a la Biblioteca Can Manyer.
Els premis es lliuraran en el mateix acte.
6.2 S’atorgarà un primer premi i un accèssit per modalitat i grup.
6.3 A criteri del jurat, alguns premis es poden declarar deserts.
6.5 El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la cultura i l’educació del municipi.
6.4 Totes les obres guanyadores en aquest concurs participaran de manera automàtica a la XXXVI Mostra
Literària del Maresme.
7. ALTRES DISPOSICIONS
7.1 El fet de participar implica l’acceptació d’aquestes bases.
7.2 Les obres que no compleixin les condicions d’aquestes bases no seran admeses.
7.3 Qualsevol imprevist que pugui sorgir serà resolt pels membres del jurat i l’organització.
7.4 Totes les persones participants en aquest concurs literari, tinguin l’edat que tinguin, podran ser
fotografiades. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt 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.
7.5 L’organització es reserva el dret de domini de les obres presentades.

PREMI EXTRAORDINARI DE RELATS BREUS PER A DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS
1. PARTICIPANTS
1.1. Poden participar persones residents o vinculades amb Vilassar de Dalt.
1.2 Els participants hauran d’acreditar una discapacitat intel·lectual, sense límit d’edat.
2. CARACTERÍSTIQUES
2.1 El tema és lliure i les obres han de ser originals, escrites en català i inèdites.
2.2 L’extensió màxima serà de 4 DIN A4, escrits en un document WORD, amb espai entre línies 1,5 i lletra
Times New Roman, 12.
2.3 S’acceptaran obres tant de prosa com de poesia, i il·lustrades amb qualsevol tècnica
2.4 Les obres poden ser individuals o en grup.

3. OBRA I PLICA
3.1 El document OBRA “XXXV Concurs Literari de Sant Jordi” s’haurà de descarregar a la web de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i emplenar l’encapçalament amb els camps que es demanen (Títol,
pseudònim o lema, grup i modalitat).
3.2 El document PLICA “XXXV Concurs Literari de Sant Jordi” s’haurà de descarregar a la web de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i emplenar tots els camps que es demanen (pseudònim o lema,
categoria i modalitat, nom, cognoms, telèfon, data de naixement, vincle amb Vilassar en el cas de no
viure-hi, certificat oficial del grau de discapacitat).
3.3 Totes aquelles obres que no es presentin amb les plantilles OBRA i PLICA requerides i degudament
complimentades, seran automàticament descartades.
4. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
4.1 Cal presentar les obres per correu electrònic a la bústia electrònica de la Biblioteca
b.vilassard.cm@diba.cat. El correu ha de portar per assumpte “Concurs Literari. Premi extraordinari de
relats breus” i ha d’adjuntar els dos documents, obra i plica, en format WORD.
4.2 Cada correu electrònic només podrà portar adjuntes com a màxim dues obres, una per a cada
modalitat (poesia i prosa). No s’acceptaran correus electrònics que incloguin més de dues obres i/o
obres de diferents autors.
4.3 El nom de l’arxiu de l’obra ha de ser “grup_modalitat_titol_lema.doc”.
Exemple: “B_prosa_lapapallona_ventafocs.doc”
4.4 El nom de l’arxiu de la plica ha de ser “grup_modalitat_titol_lema_PLICA.doc”.
Exemple: “B_prosa_lapapallona_ventafocs_PLICA.doc”
4.5 La data límit per a la presentació dels treballs concursants serà el dia 5 d’abril de 2019.
4.6 Tots aquells treballs que no es presentin de la forma indicada i dins del termini establert seran
automàticament descartats.
5. VEREDICTE I REPARTIMENT DE PREMIS
5.1 El veredicte del jurat es farà públic el dia 27 d’abril de 2019 a les 12:30h, a la Biblioteca Can Manyer.
Els premis es lliuraran en el mateix acte.
5.3 S’atorgarà un primer premi i un accèssit.
5.4 A criteri del jurat, alguns premis es poden declarar deserts.
5.5 El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la cultura i l’educació del municipi.
5.6 Totes les obres guanyadores en aquest concurs participaran de manera automàtica a la XXXVI
Mostra Literària del Maresme.
6. ALTRES DISPOSICIONS
6.1 El fet de participar implica l’acceptació d’aquestes bases.
6.2 Les obres que no compleixin les condicions d’aquestes bases no seran admeses.
6.3 Qualsevol imprevist que pugui sorgir serà resolt pels membres del jurat i l’organització.
6.4 Totes les persones participants en aquest concurs literari, tinguin l’edat que tinguin, podran ser
fotografiades. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt 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.
6.5 L’organització es reserva el dret de domini de les obres presentades.

OBRA “XXXV Concurs Literari de Sant Jordi”
TÍTOL :

GRUP:

PSEUDÒNIM O

MODALITAT:

LEMA:

PLICA “XXXV Concurs Literari de Sant Jordi”
PSEUDÒNIM

GRUP:

O LEMA:
NOM I

MODALITAT:

COGNOMS:
DATA DE

TELÈFON:

NAIXEMENT:
Vincle amb
Vilassar de Dalt
(en el cas de no
viure-hi)
*En el cas de presentar-te al premi extraordinari de relats breus per a discapacitats
intel·lectuals, caldrà adjuntar al document PLICA, el certificat oficial de grau de discapacitat.
Autorització per a menors d’edat (omplir només en el cas que el participant sigui menor d’edat)
En/Na......................................................... amb DNI.............................. com a pare, mare
o tutor/a legal autoritza al/la menor a participar al Concurs literari de Sant Jordi

