CONVOCATÒRIA CONCURS DE CREACIÓ LITERÀRIA
PUIGMARÍ 2022
1. GÈNERES Poesia i Prosa
2. TEMA
 Prosa, LLIURE
 Poesia, LA MÚSICA ( Els poemes han de tenir relació o referir-se a
la música en genèric )
3. CATEGORIES
A.- Cicle mitjà Primària (3r i 4t.)
B.- Cicle superior Primària ( 5è i 6è )
C.- Primer cicle d’ESO (1r i 2n)
D.- Segon cicle d’ESO (3r i 4t)
E.- Adults, a partir de 17 anys

4. LLENGUA i CONDICIONANTS
Les obres presentades hauran de ser inèdites, en català, i no podran haver estat
premiades en altres concursos ni trobar-se pendents de resolució en altres
certàmens. El TERMINI DE PRESENTACIÓ dels treballs s'acaba el dia 23 d’Abril
DE 2022.

5. EXTENSIÓ
PROSA:
Categoria A: No més de 2 fulls DIN A-4. Mínim mig full. Escrits per una banda.
Font Arial o Times New Roman, mida 12 a doble espai.
Categoria B: No més de 3 fulls DIN A-4. Mínim 1 full. Escrits per una banda. Font
Arial o Times New Roman, mida 12 a doble espai.
Categoria C: No més de 3 fulls DIN A-4. Mínim 1 full. Escrits per una banda. Font
Arial o Times New Roman, mida 12 a doble espai.
Categoria D: No més de 4 fulls DIN A-4. Mínim 2 fulls. Escrits per una banda. Font
Arial o Times New Roman, mida 12 a doble espai.
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Categoria E: No més de 10 fulls DIN A-4. Mínim 6 fulls. Escrits per una banda.
Font Arial o Times New Roman, mida 12 a doble espai.

POESIA:
Categoria D: Mínim de 15 versos i fins a un màxim de 50 versos, ja sigui en un
sol poema o en un recull de poemes. Temàtica: LA MÚSICA. Escrits en fulls DIN
A-4, en una sola cara. Font Arial o Times New Roman, mida 12 a doble espai.
Categoria E: Mínim de 20 versos i fins a un màxim de 80 versos, ja sigui en un sol
poema o en un recull de poemes. Temàtica: LA MÚSICA. Escrits en fulls DIN A4, en una sola cara. Font Arial o Times New Roman, mida 12 a doble espai.

6. PRESENTACIÓ
•

Les obres s'hauran de presentar telemàticament a través de la seu
electrònica de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva.
[S'ha establert un mecanisme per garantir l'anonimat en tot moment
de cara als membres del jurat.]
Per enviar una obra telemàticament, s'ha d'omplir una instància
genèrica i adjuntar dos documents en format PDF.
- Document 1: obra literària (amb el pseudònim i sense dades
personals).
- Document 2: pseudònim i dades personals de l'autor/a.

•

També es poden lliurar les obres presencialment o per correu postal
(Ajuntament. Salvador Espriu, 1 17412 Maçanet de la Selva).
En aquest cas, el treball s’haurà de presentar en dos sobres:
- Sobre 1: A l'interior hi haurà cinc còpies impreses on només hi
constarà la modalitat, el títol de l'obra i el pseudònim. A l'exterior del
sobre també hi han de constar les mateixes dades.
- Sobre 2: A l'interior hi han de constar: Nom i Cognoms /
Pseudònim / Títol de l'obra / Fotocòpia DNI / Adreça postal / Telèfon
/
Correu
electrònic.
Per consultes us podeu adreçar a biblioteca@massanetdelaselva.cat

Un cop ha estat presentada una obra, l'autor no la pot retirar per fer-hi
correccions, per ampliar-ne el text ni per cap altre motiu.
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7. VEREDICTES i LLIURAMENT DE PREMIS
Els veredictes es faran públics en l'acte de lliurament dels Premis el diumenge 5
de juny de 2022 a les 12 del migdia al local de La Societat de Maçanet de la Selva.
7A. El jurat es reserva el dret de DECLARAR DESERT qualsevol dels premis, quan
no hi hagi participació o manqui qualitat en els treballs presentats.
7B. L'autor o autora dels treballs premiats de cada modalitat, i l'Agrupació
Artesanal de Maçanet, seran copropietaris de les obres premiades i finalistes.
L'entitat organitzadora es reserva el dret de publicar-les en qualsevol format.
7C. Els treballs originals no seran retornats.

8. JURAT
El jurat estarà format per persones del món de les lletres, el nom de les quals es
donarà a conèixer en el mateix acte del lliurament de premis. La seva decisió serà
inapel·lable.

9. REQUISITS DE LLIURAMENT DELS PREMIS
Per obtenir qualsevol dels premis cal que els AUTORS DE LES OBRES FINALISTES
SIGUIN PRESENTS EN L’ACTE DEL LLIURAMENT del DIUMENGE 5 DE JUNY DE
2022, o bé que hi sigui una ALTRA PERSONA EN REPRESENTACIÓ SEVA. Si no
és així, el premiat serà L’AUTOR SEGÜENT AMB MÉS PUNTUACIÓ.

10. PREMIS
Poesia:
Categoria D.Premi d’un lot de llibres + un instrument musical al millor treball, i 8 accèssits als
següents treballs més ben valorats.
Categoria E.E.- 1r Premi: 200 €. + un instrument musical
E.- 2n Premi: 100 €
E.- 3r Premi: 70 €
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Prosa:
A.- Cicle mitjà Primària (3r i 4t). Premi d’un lot de llibres al millor treball i 8
accèssits als següents treballs més ben valorats.
B.- Cicle superior Primària (5è i 6è). Premi d’un lot de llibres al millor treball i 8
accèssits als següents treballs més ben valorats.
C.- Primer cicle d’ESO (1r i 2n) Premi d’un lot de llibres al millor treball i 8
accèssits als següents treballs més ben valorats.
D.- Segon cicle d’ESO (3r i 4t) Premi d’un lot de llibres al millor treball i 8 accèssits
als següents treballs més ben valorats.
E.- 1r Premi: 200 €.
E.- 2n Premi: 100 €.
E.- 3r Premi: 70 €.

El fet de presentar les obres al CONCURS DE CREACIÓ LITERÀRIA PUIGMARÍ
implica l'acceptació d'aquestes bases.

Notes:
 Els treballs finalistes i premiats seran publicats en l’edició de la publicació
Finestró.
 Els instruments musicals als primers premis de Poesia, son gentilesa de
la botiga
GuitarshopBarcelona ( www.guitarshop.cat )

Organitza: Associació Artesanal i Cultural de Maçanet.
Patrocina: Ajuntament de Maçanet i Maçanet És Cultura.
Col·labora: Col·lectiu de professors/es de les Escoles i Institut de Maçanet.

Maçanet de la Selva, desembre de 2021
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