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PREMIS SANT JORDI 2011 

BASES DEL CONCURS  LITERARI  
 
L’Associació d’Estudis Científics i Culturals i l’Ajuntament de Premià de Mar convoquen els 
Premis Sant Jordi 2011, concurs literari obert a totes les persones físiques residents a 
Premià de Mar. 
 
1. BASES GENERALS 
 

1.1. Participants 
S’estableixen set grups de participants: 

Grup A: 1r i 2n de Primària 
Grup B: 3r i 4t de Primària 
Grup C: 5è i 6è de Primària 
Grup D: 1r i 2n d’ESO 
Grup E: 3r i 4t d’ESO  
Grup F: de 15 a 18 anys 
Grup G: més de 19 anys 

 
1.2. Inscripció 
Tothom que hi vulgui participar haurà de presentar un sobre gran que contingui el 
següent: 
- Text original i 5 còpies (total 6 exemplars) signats amb pseudònim. El text també 

s’haurà de lliurar en còpia digital, preferentment en CD/DVD  
- Sobre petit tancat amb el nom, cognoms, adreça de l’autor/a, telèfon i fotocòpia 

del DNI (majors de 15 anys). 
- A la part de fora del sobre petit s’hi consignaran, sempre escrits a màquina, el 

pseudònim amb què s’hagi signat el treball, l’edat de l’autor/a, el grup en què 
participa i, si s'escau, el nom del centre escolar. 

 
1.3. Termini i lloc de presentació dels treballs 
Els treballs esm poden lliurar als següents llocs: 
 Biblioteca Martí Rosselló (carretera de Vilassar de Dalt, 100). Horari: dimarts, 

dimecres, dijous i dissabtes de 10.00h a 13.30h; de dilluns a divendres, de 
16.00h a 20.30h 

 Centre Cívic de Premià de Mar (Esperança, 19). Horari: de dilluns a divendres de 
9.30 h a 13.00 h, i de 18.00 h a 22.00 h; dissabtes de 17.00 h a 21.00 h.  

 Oficina d'Atenció al Ciutadà (Plaça de l'Ajuntament, 1). Horari: de dilluns a 
divendres de 9.00 h a 14.00 h; dimarts i dijous de 16.00h a 20.00 h, i dissabtes 
de 9.00 h a 13.00 h. 

El termini de presentació és el dimarts 22 de març fins a les 20.00 h. 
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Podeu obtenir més informació trucant al 93 751 01 45, o enviant un correu electrònic 
a: concursliterari@premiademar.cat o aecc_cultura@yahoo.es 
 
 
 

 
1.4. Data i lloc del lliurament de premis 
El veredicte del jurat i el lliurament de premis es farà públic diumenge 17 d'abril a la 
Biblioteca Martí Rosselló. 
 

2. GRUPS A , B, C, D, E i F 
 
 

2.1. Participants 
 Grup A: 1r i 2n de Primària 
Grup B: 3r i 4t de Primària 
Grup C: 5è i 6è de Primària 
Grup D: 1r i 2n d'ESO 
Grup E: 3r i 4rt d'ESO  
Grup F: de 15 a 18 anys 
 

2.2. Característiques 
 

S’estableixen dues modalitats de treballs: 
MODALITAT A: prosa 
MODALITAT B: poesia  

 
Cal que els treballs siguin inèdits i de tema lliure. 
 
Cada concursant pot presentar com a màxim un treball en cada modalitat. No és 
obligatori participar en el concurs a través del centre escolar. 
 
Cada centre escolar podrà presentar un màxim de sis treballs per modalitat i 
grup, excepte les escoles de doble línia que podran presentar-ne un màxim de 
vuit. 
 
Els treballs s’hauran de presentar en llengua catalana.   
 
Els treballs han d'estar escrits a màquina per una sola cara i a espai entre línies 
de 1,5. També s'acceptaran els treballs dels grups A, B i C escrits a mà i amb 
lletra entenedora.  
 
En els grups A, B, C, D i E  l'extensió no ha de ser superior a 5 fulls DinA4. En el 
cas del grup F, l'extensió mínima del treball serà de 5 DinA4 i màxima de 15. 
 
En el cas del grup A el jurat valorarà també la presentació dels treballs, els quals 
no quedaran subjectes només a les limitacions d'extensió. En el grup 

          s'acceptaran els reculls de narracions i contes que conformin una unitat narrativa.  
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Els treballs s’hauran de lliurar igualment en suport informàtic 
 
 

2.3. Premis 
 
Per a cada grup i per a cadascuna de les modalitats hi haurà un primer i un 
segon premi, dotats amb un lot de llibres cadascun.  
 
Totes les escoles participants rebran un obsequi. 
 
 

3. GRUP G 
 

3.1. Participants 
 

Grup G: més de 19 anys 
 

3.2. Característiques 
 

Es convoquen els premis en tres modalitats diferents: 
 

A. PROSA 
Cal que els treballs siguin inèdits i de tema lliure. 
Els treballs han de ser d’una extensió mínima de 5 fulls DinA4 i màxima de 15, 
escrits a màquina per una sola cara i a espai entre línies 1,5. La tipografia 
utilitzada haurà de ser Verdana  12 o similar. Caldrà deixar uns marges de 3 cm a 
dalt i abaix, i de 2 cm als costats. 

 
B. POESIA 
Cal que els treballs siguin inèdits i de tema lliure. 
Extensió màxima de 150 versos i mínima de 10 versos. 

 
C. RECERCA LOCAL 
Ha de ser un treball o estudi d’investigació, en el qual es facin constar les fonts 
emprades. El treball d'investigació ha de ser inèdit i pot ser sobre qualsevol tema 
o matèria de la vila de Premià de Mar. 

 
Cada concursant pot presentar un treball de cada modalitat com a màxim. 
Els treballs s’hauran de presentar en llengua catalana. 
 

 
3.3. Premis 

 
 MODALITAT  A.  PROSA 
 1r premi: 295,00 € 

2n premi: 170,00 €  
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 MODALITAT   B.  POESIA 
 1r premi: 295,00 € 

2n premi: 170,00 €  
 
 MODALITAT   C.  RECERCA LOCAL 
 Premi únic: 400,00 €  
 
 
Els treballs s’hauran de lliurar igualment en suport informàtic 
 
4. JURAT  
 

4.1. Composició 
El jurat estarà format per professors de les escoles i instituts de Premià de Mar, 
tècnics de comunicació i tècnics de cultura de l'Ajuntament, i s'organitzarà en 
funció dels grups diversos. 
El jurat serà presidit pel regidor-delegat de Cultura de l'Ajuntament de Premià de 
Mar, i estarà constituït per un nombre no inferior a 5 persones. 
Actuarà com a Secretari/a un tècnic/a de la Regidoria de Cultura.  

 
4.2. Veredicte 

El jurat deliberarà i procedirà en votació secreta i per eliminació. 
El jurat es reserva el dret de declarar els premis deserts si així ho considera 
convenient. 
El jurat està facultat per resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir. 
El seu veredicte serà inapel·lable. 

 
 
5. ALTRES DISPOSICIONS 
 
Els treballs premiats quedaran, a tots els efectes, propietat dels organitzadors així com la 
titularitat dels drets d'autor, els de publicació i els de reproducció. La resta podran ésser 
retirats en el termini d'un mes. Passat aquest període, l'Ajuntament declina tota 
responsabilitat respecte als treballs presentats. 
 
Sobre l'import dels premis es practicarà la retenció fiscal oportuna. 
 
L'Ajuntament es reserva el dret de presentar a la Mostra Literària del Maresme 
(certamen d'àmbit comarcal) els treballs guanyadors de tots els grups.  
 
Els noms dels participants poden sortir publicats a la premsa i altres mitjans de 
comunicació. 
   
El fet de concursar suposa l’acceptació implícita d’aquestes bases. 
 
 
 
Premià de Mar, febrer de 2011 


