
 

BASES DE LA XXXVI MOSTRA LITERÀRIA DEL MARESME   
CALDES D’ESTRAC 2019 

FASE LOCAL 
 
 

1. PARTICIPANTS 

1.1 Hi haurà sis grups repartits de la següent manera: 
GRUP A1: de 6  i 7 anys.     
GRUP A2: 8 anys   
GRUP B: de 9 a 11 anys 
GRUP C: de 12 a 14 
GRUP D: de 15 a 18  
GRUP E: de 19 a 25 anys  
GRUP F: de 26 anys en endavant 
Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat real de l’autor de les obres abans del 
30 d’abril  
 

2. OBRES CONCURSANTS 

2.1 En tots els grups hi haurà les modalitats de poesia i de prosa. 
2.2 Els treballs hauran de ser individuals, escrits en català i totalment inèdits. 
2.3 Només s’acceptarà una obra per categoria, modalitat i participant. 
 

3. CARACTERÍSTIQUES 

3.1 El tema serà lliure. 
3.2 L’extensió serà inferior a 5 fulls DIN-A-4 per als grups A, B i C. Pel que fa als grups 

D, E i F, l’extensió mínima serà de 5 fulls DIN-A-4 i la màxima serà de 15. En la 
modalitat de poesia, l’extensió indicada és a títol orientatiu. 

3.3 Tots els treballs seran escrits preferiblement a una sola cara, espai entre línies 1’5 
i cos de lletra Times New Roman 12. 

3.4 Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la present convocatòria. 
3.5 Els treballs que resultin guanyadors dels grups C, D, E i F hauran de presentar una 

còpia del treball en suport informàtic. 
 

4. PLIQUES 

4.1 Les obres no aniran signades i portaran un lema amb el qual es distingirà l’autor. 
4.2 S’hi adjuntarà un sobre tancat on s’indicarà: “XXXVI Mostra Literària del 

Maresme”, el lema o pseudònim, l’edat  i el grup, i el tipus de vincle amb el municipi, 
en cas de no viure habitualment a Caldes d’Estrac. 

4.3 Dins el sobre hi haurà una targeta amb el nom, cognoms, adreça, telèfon de l’autor 
i fotocòpia del DNI (en el cas dels grups D,E i F). 

 

5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

5.1 Els concursants han de lliurar els seus treballs a l’Ajuntament en hores d’ oficina . 
5.2 A l’efecte de complimentar els terminis per a la presentació dels treballs 

seleccionats, es fixa el 26 d’abril  com a últim dia per a la presentació dels treballs 
a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 

 
5.3 Per accedir a la fase comarcal, un mateix autor no podrà presentar originals en més 

d’una població; en cas contrari, quedarà desqualificat. 
5.4 Es demanarà als guanyadors de la fase comarcal que presentin les obres en suport 

informàtic. 
 



 

 
6. PREMI EXTRAORDINARI DE MICRORELATS 
6.1 Sense límit d’ edat 
6.2 Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment al Caldes d’ Estrac. 

En cas de no ser així, caldrà especificar el tipus de vincle amb la població. 
6.3 Els participants només podran presentar les seves obres a un municipi. En el cas 

que presentin obres a més d’un ajuntament quedaran desqualificats. 
6.4 El tema és lliure i només s’acceptaran relats de fins a 140 caràcters, redactats en 

català tan en poesia com en prosa. No estan permesos els truncaments de paraules 
ni les abreviacions. 

6.5 Els originals s’ han de presentar sota pseudònim o lema acompanyada d’ un sobre 
tancat on s’ indiqui a l’ exterior XXXVI Mostra Literària del Maresme, 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. 

6.6 Cada ajuntament podrà presentar fins a cinc microrelats a la fase comarcal. 
6.7 El premi serà la publicació del relat guanyador. 
 
7. PREMI EXTRAORDINARI DE RELATS BREUS PER A DISCAPACITATS 

INTEL.ECTUALS 
7.1 Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment al Caldes d’ Estrac. 

En cas de no ser així, caldrà especificar el tipus de vincle amb la població. 
7.2 Els participants només podran presentar les seves obres a un municipi. En el cas 

que presentin obres a més d’un ajuntament quedaran desqualificats. 
7.3 Els participants hauran d’ acreditar una discapacitat intel·lectual, sense límit d’ edat. 
7.4 El tema és lliure i les obres han de ser originals, escrites en català i no haver estat 

premiades amb anterioritat. 
7.5 S’ acceptaran obres tant de prosa com de poesia, il·lustrades amb qualsevol 

tècnica. 
7.6 L’ extensió màxima per 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. 

7.7 Els originals s’ han de presentar sota pseudònim o lema acompanyada d’ un sobre 
tancat on s’ indiqui a l’ exterior XXXVI Mostra Literària del Maresme, 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 
i del certificat oficial del grau de discapacitat. 

7.8 Cada ajuntament podrà presentar fins a tres obres a la fase comarcal. 
7.9 El premi serà la publicació del relat guanyador al llibre recull de la XXXVI Mostra 

Literària del Maresme. 
 

8. JURAT 

8.1 Es nomenarà el jurat que qualificarà els treballs locals. 
8.2 Només el primer i l’accèssit de cada grup i modalitat de la fase local passaran a la 

fase comarcal, excepte en el grups A1 i A2 en que  només ho faran el primer 
premi de cada modalitat. 

8.3 El jurat  pot declarar desert qualsevol dels premis oferts si la qualitat dels treballs 
així ho requereix.  
El veredicte del jurat serà inapel·lable. 

 
 

9. LLIURAMENT DE PREMIS 

9.1 Els resultats a nivell de CALDES D’ESTRAC es donaran a conèixer en un acte 
públic que se celebrarà el proper dia 8 de Juny a les 18:00 hores a la Sala Cultural. 



 

9.2 Els premis de la modalitat A,B,C constaran  d’un val regal de la botiga Abacus.Coop  
9.3 Els premis de la modalitat D,E,F constaran d’un val regal de la botiga  Abacus.Coop. 
9.4 L’Ajuntament enviarà una selecció de les obres premiades de la fase Local  a la 

Mostra Literària del Maresme fase Comarcal. 
 

10. ACLARIMENTS 

10.1 Les obres presentades no seran retornades una vegada s’hagin lliurat per 
participar al concurs.  

10.2 Les obres guanyadores seran publicades per l’ajuntament organitzador de la Fase 
comarcal en una primera edició i tots els participants al concurs tindran dret a un 
exemplar gratuït d’aquesta publicació. 

10.3 Qualsevol imprevist serà resolt per la comissió organitzadora. 
10.4 La totalitat dels drets d’autor, els de publicació i els de reproducció dels treballs 

premiats seran de titularitat del Consell Comarcal del Maresme. Aquesta reserva de 
drets s’efectua sense limitació de cap mena, indefinidament i podent-se realitzar la 
publicació, reproducció i exercici dels drets d’autor directament pel Consell 
Comarcal del Maresme i/o en col·laboració amb altres entitats. 

10.5 El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases 
 
 
 
 
Caldes d’Estrac, 18 de març de 2018 
 
 
 
 
Rosa Pou Baró 
Alcaldessa-Presidenta 
 
 
 
DILEGÈNCIA: Per fer constar que aquestes bases han estat aprovades per acord de 
la Junta de Govern de 18 de març de 2018 
 
 
 
 
Mª de las Mercedes Gobartt Vàzquez 
Secretaria-Interventora 
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