Bases de la Mostra Literària de Calella 2016
Concurs literari municipal de prosa i poesia
1. PARTICIPANTS
1.1 S’hi poden presentar els participants de Calella o aquells que tinguin algun vincle amb el
municipi. Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment a Calella o el tipus de
vincle existent amb el municipi.
1.2 Hi ha sis grups de modalitat de poesia i sis grups de modalitat de prosa, repartits de la
següent manera:
1. Grup A: de 6 a 8 anys.
2. Grup B: de 9 a 11 anys.
3. Grup C: de 12 a 14 anys.
4. Grup D: de 15 a 18 anys.
5. Grup E: de 19 a 25 anys.
6. Grup F: a partir de 26 anys.
Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat real dels participants el 30 d’abril del 2016.
2. OBRES CONCURSANTS
2.1 El tema és lliure.
2.2 Només s’accepta una obra per categoria, modalitat i participant.
2.3 Les obres han de ser individuals, escrites en català i inèdites.
2.4 Els treballs tècnics i científics queden exclosos d’aquesta convocatòria.
2.5 L’extensió màxima per a les obres de la modalitat de prosa dels grups A, B i C és de 5 DIN-A4;
l’extensió màxima per a les obres de la modalitat de prosa dels grups D, E i F és de 15 DIN-A4. En
la modalitat de poesia l’extensió indicada és a títol orientatiu.
2.6 Tots els treballs han de ser escrits a una sola cara, en Times New Roman 12 i espai entre
línies 1,5 punts.

3. PLIQUES
3.1 Els originals s’han de presentar impresos en paper per quintuplicat, acompanyats d’una
còpia en suport informàtic.
3.2 Les obres s’han de presentar amb títol i sota pseudònim o lema, i s’ha d’especificar l’edat de
l’autor/a i el grup al qual pertany.
3.3 Cada obra ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat a l’exterior del qual s’indiqui: Mostra
literària de Calella, el pseudònim o lema. I a l’interior, una targeta amb el nom, cognoms,
adreça, telèfon de l’autor/a i fotocòpia del DNI o document anàleg (en el cas dels grups D, E i F).
4. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
4.1 Els treballs s’han de presentar abans del dia 30 d’abril del 2016 al Registre General de
l’Ajuntament de Calella amb sol·licitud en model normalitzat.
4.2 Calen un mínim de 3 obres presentades per cada grup i modalitat perquè aquest grup pugui
participar al concurs literari. En cas que en algun grup i modalitat hi hagi menys de 3 obres
presentades el premi quedarà desert i aquestes obres es presentaran a la fase comarcal.
5. PREMIS
5.1 Els premis de la fase local seran concedits per l’Associació Turística de Calella i consisteixen
en un primer premi i un segon premi, si s’escau, per cada grup i modalitat.
5.2 Els premis són els següents:

Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Grup E
Grup F

Primer premi (Prosa/Poesia)
25€ en llibres per modalitat
30€ en llibres per modalitat
75€ en llibres per modalitat
100€ en metàl·lic per modalitat
125€ en metàl·lic per modalitat
140€ en metàl·lic per modalitat

Segon premi (Prosa/Poesia)
15€ en llibres per modalitat
20€ en llibres per modalitat
40€ en llibres per modalitat
50€ en metàl·lic per modalitat
60€ en metàl·lic per modalitat
75€ en metàl·lic per modalitat

El veredicte i el lliurament de premis es farà públic en el lloc i hora que determinarà
l’ajuntament de Calella i ho comunicarà als participants.
En cas que les persones guanyadores no assisteixin a l’acte de lliurament dels premis s’entendrà
com una renúncia al premi corresponent. En tot cas s’haurà d’acreditar la no presentació per
causes justificades per tal de no quedar en renúncia.
Les obres guanyadores es presentaran a concurs a la XXXIII Mostra Literària del Maresme, i
quedaran subjectes a les bases comarcals.

6. PREMI EXTRAORDINARI DE MICRORELATS
6.1 S’hi poden presentar els participants de Calella o aquells que tinguin algun vincle amb el
municipi. Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment a Calella o el tipus de
vincle existent amb el municipi.
6.2 No hi ha límit d’edat.
6.3 El tema és lliure i només s’acceptaran relats de fins a 140 caràcters, redactats en català tant
en poesia com en prosa. No estan permesos els truncaments de paraules ni les abreviacions.
6.4 Els originals s’han de presentar sota pseudònim o lema acompanyats d’un sobre tancat a
l’exterior del qual s’indiqui XXIII Mostra Literària de Calella, Premi Extraordinari de Microrelats,
el pseudònim o lema. I a l’interior una targeta amb el nom, cognoms, adreça, telèfon de
l’autor/a i fotocòpia del DNI o document anàleg.
6.5 El premi serà la participació a la XXXIII Mostra Literària del Maresme, Premi Extraordinari de
Microrelats, per a les cinc millors obres.
7. PREMI EXTRAORDINARI DE RELATS BREUS PER A DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS
7.1 S’hi poden presentar els participants de Calella o aquells que tinguin algun vincle amb el
municipi. Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment a Calella o el tipus de
vincle existent amb el municipi.
7.2 Els participants han d’acreditar una discapacitat intel·lectual, sense límit d’edat.
7.3 El tema és lliure i les obres han de ser originals, escrites en català i no haver estat premiades
amb anterioritat.
7.4 S’acceptaran obres tant de prosa com de poesia, i il·lustrades amb qualsevol tècnica.
7.5 L’extensió màxima per a les obres és de 4 DIN-A4 a una sola cara, en Times New Roman 12 i
espai entre línies 1,5 punts. Aquesta extensió i recomanació tipogràfica és a títol orientatiu.
7.6 Les obres poden ser individuals o en grup sempre que s’acrediti la discapacitat de l’autor/a o
autors/es.
7.7 Els originals s’han de presentar sota pseudònim o lema acompanyats d’un sobre tancat a
l’exterior del qual s’indiqui XXIII Mostra Literària de Calella, Premi extraordinari de relats breus
per a discapacitats intel·lectuals, el pseudònim o lema. I a l’interior una targeta amb el nom,
cognoms, adreça, telèfon de l’autor/a, autors/es i fotocòpia del DNI o document anàleg i del
certificat oficial del grau de discapacitat.
7.8 El premi serà la participació a la XXXII Mostra Literària del Maresme, Premi Extraordinari de
relats breus per a discapacitats intel·lectuals, per a les tres millors obres.

8. JURAT
8.1 L’ajuntament nomena el jurat que considera per a la qualificació de les obres. Els membres
del jurat seran persones vinculades al món literari de la comarca.
8.2 El jurat té com a principals funcions:
• Valorar les obres presentades.
• Dictaminar les obres guanyadores.
• Elaborar per escrit el veredicte de les obres guanyadores i fer-ne el lliurament a l’Ajuntament
de Calella.
• Resoldre, si s’escau, qualsevol aspecte en relació al veredicte.
8.3 El jurat podrà deixar desert algun dels premis o lliurar algun accèssit, depenent del seu
criteri. Els accèssits no comptaran amb cap premi econòmic.
9. PUBLICACIÓ I CONSERVACIÓ
9.1 La propietat de les obres presentades serà dels seus autors. L’ajuntament de Calella es
reserva el dret de fer una primera publicació, i poder reproduir-les, totalment o parcialment, en
publicacions posteriors o en edicions pròpies, així com a la web: www.calella.cat, fent referència
a l’autor.
9.2 Les obres guanyadores s’enviaran al Consell Comarcal del Maresme per participar a la XXXII
Mostra Literària del Maresme.
9.3 La resta d’obres es conservaran al Museu Arxiu Municipal de Calella Josep M. Codina i
Bagué.
10. ALTRES DISPOSICIONS
10.1 Qualsevol imprevist, incidència, esdeveniment extraordinari que esdevingui durant el
procés normal de la Mostra Literària de Calella la resolució del qual no estigui prevista en
aquestes bases serà resolt pels membres del jurat de la Mostra amb el suport dels tècnics de
l’ajuntament de Calella.
10.2 El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases.

