BASES DE LA MOSTRA LITERÀRIA DE SANTA SUSANNA 2019
CONCURS LITERARI DE PROSA I POESIA

CONCURS LITERARI DE PROSA I POESIA. PREMI ORDINARI

1 - PARTICIPANTS
1.1

Els participants han de poder acreditar quer viuen habitualment al Maresme.

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 real dels participants el 30 d’abril del
2019.

1.3 Els participants només podran presentar una obra.

2 - OBRES CONCURSANTS
2.1.a Els guanyadors del concurs de Poesia de l’Associació Susannenca Art i Cultura (ASAC)
2019, també seran els guanyadors de la modalitat de Poesia de la Mostra literària de Santa
Susanna. Hauran de presentar una única obra en català, que no estigui publicada.

2.2 Pel que fa a la modalitat Prosa:
2.2.1 El tema és lliure.
2.2.3 Les obres han de ser individuals, escrites en català i inèdites quan es presentin a la fase
local.
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2.2.4 Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la present convocatòria.
2.2.5 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.
2.2.6 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 Els originals s’han de presentar impresos en paper per quadruplicat. Els textos guanyadors
es demanaran en format digital.
3.2 Les obres han d’especificar a la portada o a l’inici del text:
- Mostra Literària de Santa Susanna 2019
- Títol
- Pseudònim o lema
- Edat (el 30/04/2019)
- Grup
Cada obra ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat on s’indiqui
A l’exterior:
- Mostra Literària de Santa Susanna 2019
- Títol
- Pseudònim o lema
- Edat (el 30/04/2019)
- Grup i categoria (prosa o poesia)
I 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- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
El termini per presentar les obres a l’Ajuntament de Santa Susanna és el 25/06/2019.
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5- PREMIS
5.1 Els premis de la Mostra Literària de Santa Susanna consistiran en un primer premi i un
segon premi, per cada grup i modalitat.
5.2 Els grups A, B i C, rebran un val per bescanviar per llibres i /o material de papereria a la
papereria Nogueras de 60 euros pels primers premiats i de 40 euros pels segons premis i els
premis D, E i F rebran un val per bescanviar per llibres i /o material de papereria a la papereria
Nogueras d’un valor de 150 euros pels primers premis de cada categoria i modalitat, i d’un
valor de 100 euros pels segons premis.

5.3 Les obres dels dos primers premis de cada categoria i modalitat seran enviades com a
concursants a la Mostra Literària del Maresme entre el 8 i el 12 de juliol. Les obres
guanyadores de la Mostra Literària comarcal seran publicades en un recull i els seus autors
tindran dret a un exemplar gratuït d’aquest recull.
Molt important: per poder concórrer a la Mostra Literària del Maresme, els participants
només podran presentar una obra, i a un municipi. En el cas que presentin més d’una
obra i/o a més d’un ajuntament quedaran desqualificats.

5.4 Les obres seleccionades per concórrer a la Mostra Literària del Maresme hauran de tornar a
enviar-se especificant a la portada o a l’inici del text:
- XXXVI Mostra Literària del Maresme
- Títol
- Pseudònim o lema
- Edat (el 30/04/2019)
- Grup i categoria (prosa o poesia)
Cada obra seleccionada haurà d’anar acompanyada d’un sobre tancat on s’indiqui
A l’exterior:
- XXXVI Mostra Literària del Maresme
- Municipi on es presenta
- Títol
- Pseudònim o lema
- Edat (el 30/04/2019)
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- Grup i categoria (prosa o poesia)
I 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.
Els premis de la fase comarcal de la Mostra Literària consistiran en un primer premi i un segon
premi, per cada grup i modalitat.
Els grups A, B i C, rebran un val per bescanviar per llibres i els premis D, E i F rebran un premi
econòmic en metàl·lic. Aquests estan subjectes a l’aportació econòmica derivada de la
participació dels municipis i d’altres subvencions.
L’import dels premis s’informarà quan es faci pública l’acta del jurat amb els guanyadors.

6- PREMI EXTRAORDINARI DE MICRORELATS
6.1 Sense límit d’edat.
6.2 Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment a Santa Susanna.
6.3 Els participants només podran presentar una obra.
6.4 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.
6.5 Les obres han de ser individuals, escrites en català i inèdites quan es presentin a la fase
local.
6.7 Els originals s’han de presentar impresos en paper per quadruplicat. Els textos guanyadors
es demanaran en format digital.
6.8 Les obres han d’especificar a la portada o a l’inici del text:
- Mostra Literària de Santa Susanna 2019 - Premi Extraordinari de Microrelats,
- Títol
- Pseudònim o lema
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Cada obra ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat on s’indiqui
A l’exterior:
- Mostra Literària de Santa Susanna 2019 – Premi Extraordinari de Microrelats
- Títol
- Pseudònim o lema
I 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 menors d’edat.
6.9 El termini per presentar les obres a l’Ajuntament de Santa Susanna és el 25/06/2019.

6.10 Premis:
6.10.1 Els premis d’ aquesta modalitat de la Mostra Literària de Santa Susanna consistiran en
cinc premis: Els 3 primers rebran un val per bescanviar per llibres i /o material de papereria de
60 euros i els 2 últims rebran un val per bescanviar per llibres i /o material de papereria a la
papereria Nogueras d’un valor de 30 euros.
6.10.2 Les 5 obres seleccionades seran enviades com a concursants a la Mostra Literària del
Maresme entre el 8 i el 12 de juliol. El microrelat guanyador de la Mostra Literària comarcal
serà publicat en un recull i el seus autor tindrà dret a un exemplar gratuït d’aquest recull.

Molt important: per poder concórrer a la Mostra Literària del Maresme, els participants
només podran presentar una obra, i a un municipi. En el cas que presentin més d’una
obra i/o a més d’un ajuntament quedaran desqualificats.
Les obres seleccionades per concórrer a la Mostra Literària del Maresme hauran de tornar a
enviar-se especificant a la portada o a l’inici del text:
- XXXVI Mostra Literària del Maresme - Premi Extraordinari de Microrelats
- Títol
- Pseudònim o lema
Cada obra seleccionada haurà d’anar acompanyada d’un sobre tancat on s’indiqui
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A l’exterior:
- XXXVI Mostra Literària del Maresme - Premi Extraordinari de Microrelats
- Municipi on es presenta
- Títol
- Pseudònim o lema
I 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 menors d’edat.

El premi extraordinari de microrelats de la Mostra Literària del Maresme rebrà un premi
econòmic en metàl·lic en el cas dels adults o el mateix import en un val bescanviable per llibres
en el cas que el guanyador sigui menor d’edat. L’import d’aquest premi està subjecte a
l’aportació econòmica derivada de la participació dels municipis i d’altres subvencions.

7- PREMI EXTRAORDINARI DE RELATS BREUS PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
7.1 Sense límit d’edat.
7.2 Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment a Santa Susanna.
7.3 Els participants només podran presentar una obra.
7.4 Les obres poden ser individuals o en grup, sempre que s’acrediti la discapacitat intel·lectual
de l’autor/a o autors/es.
7.6 El tema es lliure i les obres han de ser originals, escrites en català i inèdites quan es
presentin.
7.7 S’acceptaran obres tant de prosa com de poesia, i il·lustrades amb qualsevol tècnica.
7.8 Els originals s’han de presentar impresos en paper per quadruplicat. Els textos guanyadors
es demanaran en format digital.
7.9 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.
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7.10 Les obres han d’especificar a la portada o a l’inici del text:
- Mostra Literària de Santa Susanna 2019
- Premi Extraordinari de Relats Breus per a persones amb discapacitats Intel·lectuals
- Títol de l’obra
- Pseudònim o lema
Cada obra ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat on s’indiqui
A l’exterior:
- Mostra Literària de Santa Susanna 2019
- Premi Extraordinari de Relats Breus per a persones amb discapacitats intel·lectuals
- Títol de l’obra
- Pseudònim o lema
I a l’interior:
- Nom i cognoms de l’autor/s, autora/es
- Adreça, telèfon i adreça electrònica
- Fotocòpia del DNI o NIE, o bé la data de naixement en el cas dels menors d’edat.
- Certificat oficial del grau de discapacitat intel·lectual de tots els autors/autores.
7.11 El termini per presentar les obres a l’Ajuntament de Santa Susanna és el 25/06/2019.
7.12 Premis:
7.12.1 Els premis d’aquesta modalitat de la Mostra Literària de Santa Susanna consistiran en 3
premis: el primer premi rebrà un val per bescanviar per llibres i /o material de papereria a la
papereria Nogueras de 60 euros, el segon de 40 euros i el tercer de 30 euros.
7.12.2 Les 3 obres seleccionades seran enviades com a concursants a la Mostra Literària del
Maresme entre el 8 i el 12 de juliol. L’obra guanyadora del premi extraordinari de relats breus
per a discapacitats intel·lectuals de la Mostra Literària comarcal serà publicada en un recull i el
seu autor tindrà dret a un exemplar gratuït d’aquest recull.

Molt important: per poder concórrer a la Mostra Literària del Maresme, els participants
només podran presentar una obra, i a un municipi. En el cas que presentin més d’una
obra i/o a més d’un ajuntament quedaran desqualificats.
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Les obres seleccionades per concórrer a la Mostra Literària del Maresme hauran de tornar a
enviar-se especificant a la portada o a l’inici del text:
- XXXVI Mostra Literària del Maresme - Premi Extraordinari de Relats Breus per a persones
amb discapacitats intel·lectuals
- Títol
- Pseudònim o lema
Cada obra seleccionada haurà d’anar acompanyada d’un sobre tancat on s’indiqui
A l’exterior:
- XXXVI Mostra Literària del Maresme - Premi Extraordinari de Relats Breus per a persones
amb discapacitats intel·lectuals
- Municipi on es presenta
- Títol de l’obra
- Pseudònim o lema
I 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 menors d’edat.
- Certificat oficial del grau de discapacitat intel·lectual de tots els autors/autores.

El premi extraordinari de relats breus per a discapacitats intel·lectuals de la fase comarcal rebrà
un val bescanviable per llibres l’import del qual estarà subjecte a l’aportació econòmica
derivada de la participació dels municipis i a d’altres subvencions.
L’import dels premis s’informarà quan es faci pública l’acta del jurat amb els guanyadors.

8- JURAT I TRÀMIT
8.1 El jurat que atorgarà els premis de la Mostra literària de Santa Susanna 2018 és composat
per:





Joan Gallart, Filòleg, dramaturg i director escènic, codirector del Festival Micròmetre
Pere Nogueras, poeta, rapsode
Gemma Gambin, escriptora
Carine Bouillon, Regidora de Cultura
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 Josep Maria Carnicero, Regidor de Benestar Social
.
8.2 El jurat de la fase comarcal està format per dues persones designades pel Consell Comarcal
i per dues persones més, designades per l’ajuntament amfitrió. Els quatre membres del jurat
seran persones vinculades al món literari de la Comarca del Maresme.
8.3 Serà responsabilitat dels jurats:
- Elaborar el veredicte que es recollirà en una acta
- Rebutjar els treballs que no s’ajustin a les bases de la convocatòria
- Concedir accèssits en el cas del jurat de la fase comarcal
- Declarar desert un premi
8.4 El veredicte dels jurats serà inapel·lable i, pel que fa a la fase comarcal, vinculant per
l’òrgan resolutori que serà el President del Consell Comarcal del Maresme.
8.5 Els accèssits seran publicats al llibre recull però no disposaran de premi.
8.6 El jurat de la Mostra Literària del Maresme trametrà l’acta del veredicte al Consell
Comarcal del Maresme i aquest comunicarà els guanyadors, als municipis participants que
n’informaran als seus participants.
8.7 L’ajuntament de Santa Susanna determinarà el lloc i l’hora de l’acte públic de lliurament de
premis.
L’ajuntament amfitrió de la fase comarcal (Sant Vicenç de Montalt) determinarà el lloc i l’hora
de l’acte públic de lliurament de premis i ho comunicarà als ajuntaments participants.

9- PUBLICACIÓ I CONSERVACIÓ
9.1 Les obres guanyadores de la Mostra literària del Maresme seran publicades en una primera
edició i els seus autors tindran dret a un exemplar gratuït d’aquesta publicació.
9.2 La propietat de les obres presentades serà dels seus autors. El Consell Comarcal del
Maresme es reserva el dret de fer una primera publicació, i poder reproduir-les, total o
parcialment, en publicacions posteriors o en edicions pròpies del Consell Comarcal del
Maresme, així com a la web: www.ccmaresme.cat, fent-ne referència a l’autor.
9.3 Les obres guanyadores es conservaran a l’Arxiu Comarcal del Maresme, amb seu a l’edifici
de Can Palauet. Carrer d’en Palau, 32 08301 de Mataró
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9.4 Les obres i còpies presentades no es retornaran, hagin estat premiades o no.
10- ALTRES DISPOSICIONS
10.1 Els participants seran responsables de les reclamacions que es produeixin per danys a
tercers (plagis, danys morals, etc...)
10.2 Qualsevol imprevist, incidència, esdeveniment extraordinari que esdevingui durant el
procés normal de la Mostra Literària del Maresme, la resolució del qual no estigui prevista en
aquestes bases serà resolt pels membres del jurat de la Mostra amb el suport dels tècnics del
Consell Comarcal.
10.3 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 Consell Comarcal del
Maresme com a responsable del tractament de les dades dels participants de la Mostra Literària,
tractarà les dades amb tota la confidencialitat i aplicant les mesures de seguretat que
corresponguin.
Les dades facilitades seran tractades legítimament en base al consentiment prestat al inscriureus a la Mostra i en compliment de les funcions públiques pròpies de l’entitat, per gestionar la
inscripció, participació i comunicacions amb els participants a la Mostra. Les dades no seran
cedides a tercers excepte les dades dels guanyadors que seran difoses públicament.
Un cop finalitzada la Mostra les seves dades seran conservades únicament per al compliment de
les normatives aplicables i per atendre possibles reclamacions, però no seran utilitzades per a
cap altra finalitat.
Les persones interessades, en cas de desitjar-ho podran exercir els seus drets d’accés,
rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament davant del Consell Comarcal del
Maresme de forma presencial per instància genèrica a la plaça Miquel Biada,1 (08301) Mataró
o bé ho podeu fer telemàticament per instància genèrica a la nostra seu electrònica al següent
enllaç:
https://www.seu-e.cat/web/ccmaresme/govern-obert-i-transparencia/serveis-itramits/tramits/instancia-generica.
Així mateix recordem que en cas de considerar que els seus drets de protecció de dades han
estat vulnerats pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(www.apd.cat).
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10.4 Totes les persones participants en la Mostra Literària del Maresme, tinguin l’edat que
tinguin, podran ser fotografiades. El municipi amfitrió (Sant Vicenç de Montalt) i el Consell
Comarcal del Maresme 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.
10.4 El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases.
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