ANNEX
BASES DEL CONCURS LITERARI SANT JORDI
 INFANTIL
Prosa i poesia
Premi “Baron de Carlos”

1.- PARTICIPANTS
El concurs és únicament d’àmbit local i no hi podran concursar persones forànies.
GRUP A de 6 a 8 anys
GRUP B de 9 a 11 anys
2.- CARACTERÍSTIQUES I MODALITATS
Es tracta d’elaborar un conte o narració en prosa o bé una poesia, en llengua catalana, que sigui
totalment inèdit i de tema lliure.
Cada concursant pot presentar només un treball en cada modalitat.
3.- EXTENSIÓ I FORMAT
Pel que fa a prosa, el treball ha de ser d’una extensió no superior a 5 fulls (DIN-A4). En poesia, aquesta
extensió és a títol orientatiu. Els treballs estaran escrits amb espai entre línies 1,5 i cos de lletra Times
New Roman 12. Cal lliurar l’original i quatre còpies en paper i preferiblement, a més, un suport
informàtic, que serà obligatori presentar-lo posteriorment en cas de resultar premiat.
 JUVENIL
Prosa, poesia i recerca/investigació
1.- PARTICIPANTS
El concurs és únicament d’àmbit local i no hi podran concursar persones forànies.
GRUP C de 12 a 14 anys
GRUP D de 15 a 18 anys
2.- CARACTERÍSTIQUES I MODALITATS
Es tracta d’elaborar:
GRUP C:
-

un conte o narració en prosa
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- una poesia
GRUP D:
-

un conte o narració en prosa
una poesia
un treball de recerca, investigació o estudi sobre qualsevol matèria (ciència, sociologia, història,
ecologia…)

3.- EXTENSIÓ I FORMAT
El treball en prosa ha de ser d’una extensió mínima de 5 fulls (DIN-A4) per al grup C. Pel que fa al grup D,
l’extensió mínima ha de ser de 5 fulls (DIN-A4) i la màxima de 15 fulls (DIN-A4). En poesia, aquesta
extensió és a títol orientatiu. Quant al treball de recerca i/o investigació, l’extensió no està limitada. En
totes les modalitats, els treballs estaran escrits amb espai entre línies 1,5 i cos de lletra Times New
Roman 12. Cal lliurar l’original i quatre còpies en paper i preferiblement, a més, un suport informàtic,
que serà obligatori presentar-lo posteriorment en cas de resultar premiat.
 ADULTS
Prosa, poesia i periodisme
1.- PARTICIPANTS
El concurs és únicament d’àmbit local i individual i no hi podran concursar persones forànies.
GRUP E de 19 a 25 anys
GRUP F a partir de 26 anys
2.- CARACTERÍSTIQUES, MODALITATS, EXTENSIÓ I FORMAT
Es tracta d’elaborar:
GRUP E:
- un conte o narració en prosa
- una poesia
- un article periodístic (premi Impromptus Prudenci Bertrana)
GRUP F:
- un conte o narració en prosa
- una poesia
- un article periodístic (premi Impromptus Prudenci Bertrana)
3.- EXTENSIÓ I FORMAT
El treball en prosa ha de tenir una extensió mínima de 5 fulls (DIN-A4) i màxima de 15 fulls (DIN-A4).
L’article periodístic premi Impromptus Prudenci Betrana ha d’ésser una crònica periodística de caire
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subjectiu sobre algun tema quotidià basat en la realitat social i local en la línia dels articles periodístics
de Prudenci Bertrana i ha de tenir una extensió màxima d’1 full (DIN-A4) . Per als treballs de poesia i de
recerca i/o investigació, l’extensió no està limitada. En totes les modalitats, els treballs estaran escrits
amb espai entre línies 1,5 i cos de lletra Times New Roman 12. Cal lliurar l’original i quatre còpies en
paper i preferiblement, a més, un suport informàtic, que serà obligatori presentar-lo posteriorment en
cas de resultar premiat.


BASES DE LA BECA DE RECERCA SALVADOR VENDRELL

1. Característiques de la Beca: s’atorgarà una beca al millor treball inèdit de recerca Salvador Vendrell
dins de l’àmbit de la població de Tordera.
2. Dotació de la Beca: La dotación de la beca és de 2.000€, que es faran efectius un 50% a la meitat
aproximada del termini de la realització del treball (preferiblement abans del 30 de setembre de
l’any en curs) i l’altra 50% a la finalització del treball, després que el jurat hagi fet el seguiment i
valorat la seva qualitat en ambdós terminis.
3. Candidats: podran optar a la beca tots els investigadors residents a Tordera majors de dinou anys o
bé un grup d’investigadors tot ells majors de dinou anys sempre i quan, com a mínim un d’ells,
resideixi a Tordera.
4. Documentació per a les sol.licituds: les sol.licituds, que contemplaran únicament una proposta
d’estudi i no l’estudi completat encara, es presentaran per escrit a la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Tordera i hauran d’anar acompanyades de:
a) el currículum del sol.licitant o sol.licitants,
b) fotocòpia del/s DNI,
c) un projecte de recerca que precisi el tema, els objectius proposats, la metodologia, les fonts que
es consultaran, la bibliografia bàsica que es pensa utilitzar, etc.
5. Termini de presentación de les sol.licituds: El termini de presentació de les sol.licituds amb la
proposta de treball a realitzar es farà públic juntament amb la convocatòria anual. Necessàriament
s’ha de signar el treball amb pseudònim o lema. El nom, cognoms, fotocòpia del DNI i adreça de
l’autor/a han d’anar dins d’un sobre tancat i, a fora, s’hi consignarà el pseudònim o lema amb què
s’hagi signat la proposta de treball i la modalitat “Beca de recerca local”.
6. Jurat: El Jurat estarà format per un mínim de 3 membres estudiosos o bé persones vinculades al
món cultural que el Consell de Cultura i/o la Regidoria de Cultura hagi proposat per formar-ne part.
7. Criteris de valoración del Jurat: El Jurat analitzarà totes les sol.licituds on s’hauran definit els
diversos projectes de recerca i després d’avaluar-los, seleccionarà aquell que consideri més adient i
mereixedor de la beca.
8. Veredicte del Jurat: El veredicte del Jurat en relació a la proposta seleccionada per elaborar el
treball serà anunciat durant els actes de celebració de Sant Jordi. El veredicte del Jurat serà
inapel.lable. El Jurat es reserva el dret de declarar deserta la beca si considera que el nivell dels
projectes presentats no és suficient o no són prou adequats. El jurat és competent per a resoldre
qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases.
9. Seguiment del treball: El mateix jurat serà qui farà el seguiment del treball. El Consell de Cultura i/o
la Regidoria de Cultura podrà requerir l’assistència d’un/s tècnic/s-assessor/s especialistes que
assessori/n el jurat i completi/n la seva tasca i funcions. Així mateix, serà el jurat qui decidirà durant
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el procés d’elaboració del treball si aquest s’adapta als criteris que marqui el mateix jurat i sobre la
conveniència o no de fer efectiva la dotació econòmica de la beca i la publicació del treball. El jurat
serà qui tindrà potestat per suspendre o bé esmenar la beca.
10. Extinció del dret de la Beca: el dret de Beca s’extinguirà si s’incompleix el termini de presentacions
estipulat o bé qualsevol de les obligacions asumides per part del becat o becats.
11. Lliurament del treball: el treball elaborat i finalitzat totalment s’haurà de lliurar a la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Tordera abans del dia 28 de febrer de cada any. El becat haurà de
presentar un exemplar imprès en paper per a cadascun dels membres del jurat i també un exemplar
en suport informàtic.
12. Edició: l’Ajuntament de Torderà podrà publicar com a editor el treball de recerca i, en cas de fer-ho,
lliurarà com a mínim un total de vint-i-cinc exemplars al becat en concepte de drets d’autor.
NOTES COMUNES A TOTES LES CATEGORIES DELS PREMIS LITERARIS
 PLIQUES
Necessàriament s’ha de signar el treball amb pseudònim o lema. El nom, cognoms, fotocòpia del DNI i
adreça de l’autor/a han d’anar dins d’un sobre tancat i, a fora, s’hi consignarà el pseudònim o lema amb
què s’hagi signat el treball, l’edat de l’autor/a, el grup en el que es participa i si es tracta de prosa o
poesia.
 PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
Els treballs s’han de presentar a l’Ajuntament de Tordera. El dia límit per a la presentació es farà públic
juntament amb la convocatòria anual.
 JURAT
El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat es reserva el dret de declarar els premis deserts si així ho
aconsella la poca qualitat dels treballs presentats. El sistema emprat pel jurat és de votació secreta i per
eliminació. El jurat està facultat per resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir i fer interpretació
d’aquestes bases en cas de dubtes.
 VEREDICTE I REPARTIMENT DE PREMIS
El veredicte es farà públic durant els actes de celebració de la Diada de Sant Jordi.
Observacions:
-

Cada concursant pot presentar només un treball en cada modalitat.

Les obres presentades han d’ésser escrites en llengua catalana, totalment inèdites i de temàtica
lliure, excepte si s’especifica una altra cosa com en el cas dels treballs d’investigació i recerca
-

Els treballs premiats quedaran, a tots els efectes, propietat de l’Ajuntament de Tordera. La totalitat
dels drets d’autor, els de publicació i els de reproducció dels treballs premiats s’efectua sense
limitació de cap mena, indefinidament i per poder-se realitzar la publicació, reproducció i exercici
del drets d’autor directament per l’Ajuntament de Tordera i/o en col·laboració amb altres entitats.
La resta de treballs es podrà retirar en el termini de dos mesos.
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-

-

Aquestes bases s’han procurat adaptar a les de la Mostra Literària del Maresme (d’àmbit comarcal),
per la qual cosa l’Ajuntament es reserva el dret de presentar a aquest certamen els primers i segons
premis de cada grup i modalitat.
El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases.
Els treballs podran ésser editats per part de l’Ajuntament de Tordera, si ho creu convenient, i per a
ser presentats a la propera Diada de Sant Jordi.
Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat real de l’autor/a de les obres abans del 30 d’abril.

PREMIS
 INFANTIL
MODALITAT PROSA
GRUP A
1r. premi

Trofeu i 60€ en llibres

2n. premi

Trofeu i 30€ en llibres

1r. premi

Trofeu i 60€ en llibres

2n. premi

Trofeu i 30€ en llibres

MODALITAT POESIA
GRUP A
1r. premi

Trofeu i 60€ en llibres

2n. premi

Trofeu i 30€ en llibres

1r. premi

Trofeu i 60€ en llibres

2n. premi

Trofeu i 30€ en llibres

 JUVENIL
MODALITAT PROSA
GRUP C
1r. premi

Trofeu i 90€ en llibres

2n. premi

Trofeu i 50€ en llibres

1r. premi

Trofeu i 120€

2n. premi

Trofeu i 60€

GRUP B

GRUP B

GRUP D

GRUP C

MODALITAT POESIA
1r. premi
Trofeu i 90€ en llibres
2n. premi
Trofeu i 50€ en llibres

GRUP D

1r. premi

Trofeu i 120€

2n. premi

Trofeu i 60€
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MODALITAT RECERCA I/O INVESTIGACIÓ
GRUP D

1r. premi

Trofeu i 200€

ADULTS
GRUP E

GRUP F

MODALITAT PROSA
1r. premi Trofeu i 200€
2n. premi

Trofeu i 100€

1r. premi

Trofeu i 300€

2n. premi

Trofeu i 150€

MODALITAT POESIA
GRUP E

GRUP F

1r. premi

Trofeu i 200€

2n. premi

Trofeu i 100€

1r. premi

Trofeu i 300€

2n. premi

Trofeu i 150€

MODALITAT PERIODISME (premi Impromptus Prudenci Bertrana)
GRUP E

1r. Premi

Trofeu i 200€

GRUP F

1r . Premi

Trofeu i 300€

BECA DE RECERCA LOCAL SALVADOR VENDRELL

2.000€

BASES CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE SANT JORDI


PARTICIPANTS: Hi podrà participar qualsevol persona de 3 anys o més d'edat.



FORMAT: S’ha de recollir la cartolina específica per al treball a la respectiva escola o bé a les
oficines de l'Ajuntament de la plaça de la Concòrdia.



PRESENTACIÓ: La cartolina s’ha de pintar per una banda i a la del darrera hi ha de constar el
nom i cognoms, telèfon, edat i nom de l’escola.



CATEGORIES I PREMIS ( S’estableix un sol premi per categoria):
De 3 a 5 anys: Trofeu commemoratiu i/o obsequi
De 6 a 10 anys: Trofeu commemoratiu i/o obsequi

Document signat electrònicament

6/7

De 11 a 14 anys: Trofeu commemoratiu i/o obsequi
De 15 a 17 anys : Trofeu commemoratiu i/o obsequi
A partir de 18 anys: Trofeu commemoratiu i/o obsequi


LLIURAMENT: A la mateixa escola o bé a les oficines de l'Ajuntament de la plaça de la Concòrdia.



TERMINI D’ADMISSIÓ: El termini de presentació es farà públic juntament amb la convocatòria
anual.



VEREDICTE: El veredicte es farà públic durant els actes de celebració de la Diada de Sant Jordi.



PUBLICACIÓ: Els punts guanyadors seran reproduïts i es difondran durant les activitats de
celebració de la Diada de Sant Jordi i també a la biblioteca de Tordera. A més, s’exposarà una
selecció dels treballs presentats.
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