BASES DELS JOCS FLORALS XII edició
SANT VICENÇ DE MONTALT - 2018
1. PARTICIPANTS
1.1 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 11anys.
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 dels participants el 30 d’abril de 2018.
2. OBRES CONCURSANTS
2.1 El tema és lliure.
2.2 Les obres han de ser individuals, escrites en català i inèdites. Només s’accepta una obra
per categoria i modalitat.
2.3 Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la present convocatòria.
2.4 L’extensió màxima per a les obres de la modalitat prosa i poesia dels grups A, B i C és de
5DIN-A4 o equivalent. L’extensió màxima per a les obres de la modalitat prosa i poesia dels
grups D, E, i F és de 15 DIN-A4 o equivalent. Si es presenten reculls de poesia es valorarà
només el primer poema.
2.5 Preferiblement els treballs han de ser escrits amb en Times New Roman 12 i espai entre
línies 1,5 punts o equivalent.
3. PLIQUES
3.1Els originals s’han de presentar impresos en paper, acompanyats d’una còpia en suport
informàtic.
3.2 Les obres han d’especificar a la portada o a l’inici dels textos: títol, pseudònim o lema,
edat i grup.
3.3 Les obres han d’especificar a la portada o a l’inici del text:
XXXV Mostra Literària del Maresme
Títol
El pseudònim o lema
Edat
Grup
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3.4 Cada obra ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat on s’indiqui
A l’exterior:
XXXV Mostra literària del Maresme;
Municipi on es presenta;
Títol;
Pseudònim o lema;
Edat;
El grup i categoria (prosa o poesia).
A l’interior:
Nom i cognoms de l’autor;
Adreça, telèfon i adreça electrònica;
Fotocòpia del DNI o NIE, o bé la data de naixement, en el cas dels grups A, B, i C.
4. PREMIS
4.1 Els premis es lliuraran el dissabte 21 d’abril a la X Festa de les Lletres. Hi haurà els premis
següents:
A la participació a les escoles Sant Jordi i Sot del Camp i a l’lNS Esteve Albert.
Primer premi grups A, B, C i D un val de 50 euros per a llibres; E i F un val de 100 euros per a
llibres.
Segon premi grups A, B, C i D un val de 40 euros per a llibres; E i F un val de 80 euros per a
llibres.
Els treballs s’hauran de presentar a la Biblioteca Municipal La Muntala, com a data límit el 31 de
març. Els premis es donaran el dia 21 d’abril, a les 19 h, a la Festa de les Lletres que
tindrà lloc al Teatre del Centre Cívic El Gorg.
4.2 Els guanyadors del primer i segon premi es presentaran a la Mostra Literària del
Maresme.
5. PREMI EXTRAORDINARI DE MICRORELATS
5.1 Sense límit d’edat.
5.2 Caldrà especificar el tipus de vincle amb la comarca.
5.3 El tema és 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.
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5.3 Pliques (com al punt 3 però aquí no hi ha grups).
5.4 El premi serà la presentació dels cinc millors microrelats a la Mostra Literària del Maresme.
6. PREMI EXTRAORDINARI DE RELATS BREUS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
6.1 Sense límit d’edat.
6.2 Caldrà especificar el tipus de vincle amb el poble.
6.3 El tema és lliure i les obres han de ser originals, escrites en català i no haver estat
premiades amb anterioritat.
6.4 S’acceptaran obres tant de prosa com de poesia, i il·lustrades amb qualsevol tècnica.
6.5 Les obres poden ser individuals o en grup on un dels membres tingui vincles amb el poble.
6.6 L’original es presentarà en paper.
6.7 L’extensió màxima per a les obres és de 4 cares de DIN A4, en Times New Roman 12 i
espai entre línies 1,5 punts. Aquesta extensió i recomanació tipogràfica és a títol orientatiu.
6.8 Pliques (com al punt 3 però aquí no hi ha grups).
6.5 Hi haurà els premis següents:
Primer premi val de 80 euros per a la compra de llibres.
Segon premi val de 40 euros per a la compra de llibres.
Accèssit presentació de l’obra a la fase comarcal de la Mostra Literària de Maresme.
7. PREMI EXTRAORDINARI AL RODOLÍ MÉS FI
7.1 Fins a 7 anys.
7.2 Caldrà especificar el tipus de vincle amb el poble.
7.3 Tema lliure, escrit en català.
7.4 Pliques com al punt 3.
7.5 Hi haurà els premis següents:
Primer premi un llibre
Segon premi un llibre
Els premis no es presentaran a la fase comarcal de la Mostra Literària del Maresme.

BASES DELS JOCS FLORALS XII edició
SANT VICENÇ DE MONTALT - 2018

8. JURAT I TRÀMIT
8.1 EL Jurat serà nomenat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i serà el que qualifiqui
les obres a nivell local.
8.2 Serà responsabilitat del Jurat:
Elaborar el veredicte que es recollirà en un acta;
Rebutjar els treballs que no s’ajustin a les bases de la convocatòria;
Concedir accèssits;
Declarar desert un premi.

