7. ACLARIMENTS
7.1.L’Ajuntament es reserva el dret d’explotació de les obres
premiades.
7.2.Les obres premiades seran trameses per l’Ajuntament
d’Argentona a l’ajuntament organitzador de la fase comarcal
per participar a la fase final de la XXXIX Mostra Literària del
Maresme. Les obres no premiades podran ser recollides a
l’Ajuntament d’Argentona en el seu horari d’atenció habitual
fins passat un mes del veredicte dels premiats. Si no han
estat recollits en el termini assenyalat, s’entendrà que els
autors renuncien a les seves obres.

8. PREMIS
8.1.Els premis que es concediran a la fase local d’Argentona,
tant per a la modalitat de prosa com per a la de poesia,
seran els següents:
Grup A: Premis: Diploma i 40 € per comprar llibres.*
Accèssits: Diploma i 20 € per comprar llibres.*
Grup B: Premis: Diploma i 60 € per comprar llibres.*
Accèssits: Diploma i 30 € per comprar llibres.*
Grup C: Premis: Diploma i 75 € per comprar llibres.*
Accèssits: Diploma i 40 € per comprar llibres.*
Grup D: Premis: Diploma i 90 € per comprar llibres.*
Accèssits: Diploma i 45 € per comprar llibres.*
Grup E: Premis: Diploma i 125 € per comprar llibres.*
Accèssits: Diploma i 65 € per comprar llibres.*
Grup F: Premis: Diploma i 150 € per comprar llibres.*
Accèssits: Diploma i 80 € per comprar llibres.*
En el cas dels Premis extraordinaris de Microrrelats, els
premis seran els següents:
Premi: Diploma i 60 € per comprar llibres.*
Accèssit: Diploma i 30 € per comprar llibres.*
En el cas dels Premis Extraordinaris de relats breus per
a diversitat funcional en l’àmbit intel·lectual, els premis
seran els següents:
Premi: Diploma i 150 € per comprar llibres.*
Accèssit: Diploma i 80 € per comprar llibres.*
* (excepte llibres de text)

8.2. El jurat podrà declarar deserts aquells premis i accèssits
previstos que, a criteri seu, no assoleixin la qualitat necessària
per ser-ne mereixedors.
8.3. En cas de qualsevol incidència o en allò no previst en la
present convocatòria, serà resolt de manera inapel·lable pel
jurat o l’Ajuntament d’Argentona.

CONVOCATÒRIA XXXIX MOSTRA LITERÀRIA ARGENTONA 2022
1. PARTICIPANTS
1.1. S’hi poden presentar persones empadronades
a Argentona o alumnes de les escoles i centres educatius
i ocupacionals del municipi d’Argentona.
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 26 anys.

Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat
real de l’autor de les obres el dia 30 d’abril de 2022.

1.3. Els participants només podran presentar les seves obres
a un municipi. En el cas que presentin obres a més d’un
ajuntament quedaran desqualificats.

2. OBRES CONCURSANTS
2.1. El tema és lliure.
2.2. Les obres han de ser individuals, escrites en català i
inèdites.
2.3. Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la
present convocatòria.
2.4. L’extensió màxima per les obres de la modalitat de
prosa i poesia dels grups A, B i C és de 5 cares DIN-A4;
l’extensió màxima per les obres de la modalitat de prosa
i poesia dels grups D, E i F és de 15 cares DIN-A4 o
equivalent.
2.5. Totes les obres han de ser escrites a una sola cara,
en Times New Roman 12 i espai entre línies 1,5 punts o
equivalent.

3. ALTRES MODALITATS DE PREMI
3.1. S’hi poden presentar persones amb residència a
Argentona i alumnes de les escoles i centres educatius del
municipi d’Argentona. El tema és lliure. Les obres han de ser
individuals, escrites en català i inèdites. Els treballs tècnics i
científics queden exclosos de la present convocatòria. Totes
les obres han de ser escrites a una sola cara, en Times New
Roman 12 i espai entre línies 1,5 punts o equivalent.
3.2. Microrrelats (sense límit d’edat)
El tema es lliure i només s’acceptaran relats de fins a
140 caràcters amb espais inclosos, redactats en català,
inèdits, tant en poesia com en prosa. No estan permesos els
truncaments de paraules ni les abreviacions.
3.3. Relats breus per diversitat funcional en l’àmbit
intel·lectual (sense límit d’edat)
El tema és lliure i les obres han de ser originals, escrites en
català. S’acceptaran obres tant de prosa com de poesia
i il·lustrades amb qualsevol tècnica. Les obres poden

ser individuals o en grup sempre que s’acrediti amb el
corresponent certificat del grau de discapacitat intel·lectual
de tots els autors/autores. L’extensió màxima per les obres
és de 4 DIN A-4 a una sola cara.

4. PLIQUES I PRESENTACIÓ DE LES OBRES
Les obres es poden presentar triant només un dels dos
mitjans següents:
• Per internet
• De manera impresa
La identitat dels guanyadors es farà pública només una
vegada el jurat hagi determinat les obres guanyadores i
accèssits de cada categoria.
La data límit de presentació de treballs, tant si es presenten
per internet com de manera impresa, és el dimarts 26
d’abril de 2022, a les 12h del migdia. Si l’ajuntament
d’Argentona ho considera oportú pot ampliar o modificar el
termini de presentació de treballs el temps necessari, prèvia
notificació pública pels canals de comunicació habituals de
l’Ajuntament.

4.1. PRESENTACIÓ PER INTERNET
4.1.1. Els interessats es podran inscriure i adjuntar la
seva obra a la web de l’Ajuntament d’Argentona http://
argentona.cat/mostraliteraria, a la pàgina amb els formularis
d’inscripció preparats a tal efecte.
4.1.2. Cal omplir els apartats obligatoris del formulari. Els
grups D, E i F hauran d’adjuntar fotocòpia del DNI o NIE.
4.1.3. Les obres s’han d’adjuntar de la següent forma:
• En format word o LibreOffice.
• A la part de dalt de cada obra ha de figurar el Grup, la
Modalitat, el Títol de l’obra i el Pseudònim de l’autor. Si
faltés alguna d’aquestes dades, l’ajuntament podrà afegir a
la capçalera del document les dades de participació que
faltin. En cas que no fos possible, l’obra podria considerarse nul.la.
• El nom de l’arxiu word ha de tenir el següent format:
Grup.Modalitat.Pseudònim.2 primeres paraules del títol.doc
Exemple: C.Poesia.Albatros.Elscamins.doc

4.2. PRESENTACIÓ IMPRESA
4.2.1. Les obres s’han d’adjuntar de la següent forma:
• A la part de dalt de cada obra ha de figurar el Grup, la
Modalitat, el Títol de l’obra i el Pseudònim de l’autor. Si
faltés alguna d’aquestes dades les obres podrien considerarse nul·les.
• Els originals de les obres s’han de presentar impresos en
paper per quintuplicat. (Els textos guanyadors es demanaran
en format digital)

4.2.2. Les obres s’hauran de presentar dins d’un sobre gran
tancat. A l’exterior del sobre gran s’ha de fer constar:
•“XXXIX Mostra Literària d’Argentona” i si s’escau “Premi
Extraordinari Microrrelats” o “Premi Extraordinari de relats
breus per a la diversitat funcional”.
• Títol del’obra
• El pseudònim o lema
• L’edat
• El grup (A, B, C, D, E o F)
• Modalitat (Prosa o poesia)
El sobre contindrà les 5 còpies de l’obra presentada i un
sobre petit tancat amb el pseudònim i títol de l’obra a
l’exterior, i dins del sobre petit tancat s’ha de fer constar:
• Nom i cognoms de l’autor
• Adreça, població, telèfon i adreça electrònica
• Indicar si s’escau l’escola d’Argentona a la qual pertanyen
o institut d’Argentona. • Fotocòpia del DNI o NIE de l’autor
pels grups D,E i F (a partir de 15anys).
• Els autors menors d’edat han d’indicar la seva data de
naixement i el nom i cognoms i DNI o NIE del pare/mare o
tutor legal.
• En el cas de Relats breus per diversitat funcional en l’àmbit
intel·lectual cal adjuntar el certificat oficial del grau de
discapacitat.
4.2.3. Les obres es presentaran a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament d’Argentona en el seu
horari d’atenció al ciutadà.

5. JURAT
5.1. El jurat estarà format per tres persones relacionades
amb el camp de la literatura i/o expressió escrita.
5.2. El jurat es reunirà en les sessions que estimi oportunes
per escollir les obres premiades sense obrir el sobre que
conté, ni conèixer, la identitat dels autors premiats fins
que no estiguin determinades les obres guanyadores i els
accèssits.

6. VEREDICTE I REPARTIMENT DE PREMIS
6.1. El veredicte es farà públic el dijous 9 de juny de 2022.
Per raons tècniques o de qualsevol altra mena, l’Ajuntament
d’Argentona pot posposar la data prevista; si aquest fos
el cas, es faria públic mitjançant els medis habituals de
comunicació de l’Ajuntament.
Els premis o vals, i els diplomes es lliuraran als guanyadors a
partir de la data del veredicte. Els vals tindran una validesa
de 3 mesos a partir de la data del veredicte.

