Jocs Florals de Sant Vicenç de Montalt
Mostra Literària del Maresme
Concurs de prosa i poesia en català
NOTA: A causa de la pandèmia vam anul·lar els Jocs Florals. Hem
vist que el Consell Comarcal del Maresme ha allargat el termini.
Així que encara esteu a temps de participar-hi. Fins al 19 d’agost.
BASES
1

PARTICIPANTS

1.1

Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment a Sant Vicenç de Montalt. En cas
de no ser així, caldrà especificar el tipus de vincle amb el municipi.

1.2

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 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: a partir de 26 anys.
Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat dels participants el 30 d’abril del 2020.

1.3
2

Els participants només podran presentar una obra per modalitat i a un municipi. En el cas que
presentin més d’una obra per modalitat i autor i/o a més d’un ajuntament quedaran desqualificats.
OBRES CONCURSANTS

2.1

El tema és lliure.

2.2

Les obres han de ser individuals, escrites en català i inèdites quan es presentin a la fase local.

2.3

Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la present convocatòria.

2.4

L’extensió màxima, per les obres de la modalitat de prosa i poesia dels grups A, B i C és de 5
cares de DIN-A4 o equivalent. L’extensió màxima, per les obres de la modalitat de prosa i poesia
dels grups D, E i F és de 15 cares de DIN-A4 o equivalent.

2.5

Preferiblement els treballs han de ser escrits en Times New Roman 12 i espai entre línies 1,5 punts
o equivalent.

3

PLIQUES

3.1

Les obres s’han portar en format digital a la Biblioteca Municipal La Muntala fins al 19 d’agost.

3.2

Les obres han d’especificar a l’inici del text:
XXXVII Mostra Literària del Maresme
Títol
Pseudònim o lema
Data de naixement
Grup i categoria

4

PREMI EXTRAORDINARI DE MICRORELATS

4.1

Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment a Sant Vicenç de Montalt. En cas
de no ser així, caldrà especificar el tipus de vincle amb el municipi.

4.2

Sense límit d’edat.

4.3

Els participants només podran presentar un microrelat, i a un municipi. En el cas que presentin
més d’un microrelat per autor i/o a més d’un ajuntament quedaran desqualificats.

4.4

El tema es 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.

4.5

Les obres han de ser individuals, escrites en català i inèdites quan es presentin a la fase local.

4.6

Les obres han d’especificar a l’inici del text:
XXXVII Mostra Literària del Maresme. Premi extraordinari de Microrelats
Títol
Pseudònim o lema
Data de naixement

5

PREMI EXTRAORDINARI DE RELATS BREUS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL

5.1

Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment a Sant Vicenç de Montalt. En cas
de no ser així, caldrà especificar el tipus de vincle amb el municipi.

5.2

Sense límit d’edat.

5.3

Els participants només podran presentar un relat breu, i a un municipi. En el cas que presentin més
d’un relat breu per autor i/o a més d’un ajuntament quedaran desqualificats.

5.4

Les obres poden ser individuals o en grup, sempre que s’acrediti la discapacitat intel·lectual de
l’autor/a o autors/es.

5.5

El tema es lliure i les obres han de ser originals, escrites en català i inèdites quan es presentin a la
fase local.

5.6

S’acceptaran obres tant de prosa com de poesia i il·lustrades amb qualsevol tècnica.

5.7

Les obres portar en format digital.

5.8

L’extensió màxima per 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.

5.9

Les obres han d’especificar a l’inici del text:
XXXVII Mostra Literària del Maresme. Premi extraordinari de relats breus per a persones amb
discapacitat intel·lectual
Títol
Pseudònim o lema
Data de naixement

6

JURAT I TRÀMIT

6.1

La situació excepcional dificulta nomenar un Jurat i fer la tria. Si es presenten més de tres obres en
una categoria i modalitat, la directora de la biblioteca farà la tria dels treballs que s’enviaran al
Consell Comarcal del Maresme. El veredicte serà inapel·lable

6.2

La directora de la biblioteca trametrà l’acta del veredicte a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i
enviarà els treballs seleccionats al Consell Comarcal del Maresme per EACAT.

6.3

La biblioteca presentarà a la fase comarcal fins a tres obres.

7

ALTRES DISPOSICIONS

7.1

Qualsevol imprevist, incidència, esdeveniment extraordinari que esdevingui durant el procés
normal d’aquest certamen, la resolució del qual no estigui prevista en aquestes bases serà resolt
per la directora de la biblioteca amb el suport dels tècnics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt.

7.2

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades i garantia dels drets digitals, us informem que el tractament de les dades dels participants es
farà amb tota la confidencialitat i aplicant les mesures de seguretat que corresponguin.

7.3

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

