EDICTE d’aprovació definitiva de les Bases dels XL premis literaris Goleta i Bergantí.
El Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el 19 d’octubre de 2017, va aprovar inicialment les
Bases dels XL premis literaris Goleta i Bergantí.

Modalitats
En tots els grups hi ha les modalitats de poesia i de prosa.
Es pot presentar com a màxim una obra per a cada una de les modalitats.
Característiques
El tema és lliure.
Els treballs han de ser individuals, escrits en català i totalment inèdits.
En prosa, l’extensió ha de ser inferior de 5 DIN-A4 per als grups A i B. Pel que fa al grup C l’extensió mínima
ha de ser de 5 DIN-A4, i la màxima, de 10 DIN-A4.
En la modalitat de poesia, l’extensió indicada és només a títol orientatiu: per als grups A i B, màxim 2
poemes de 10 a 25 versos cada un; per als del grup C, un màxim de 4 poemes de 20 a 50 versos cada
un.Tots els treballs han de ser escrits per una sola cara, amb un espai entre línies d’1,5 i un cos de lletra
Verdana 12.
A la capçalera de les obres hi ha d’haver escrit el pseudònim, en cap cas no hi ha de constar l’autoria. Els
treballs tècnics i científics queden exclosos de la present convocatòria. S’han de presentar 3 exemplars
grapats individualment de cada obra. Un cop s’anunciï el veredicte del jurat a l’acte de lliurament de Premis,
els treballs guanyadors s’han d’enviar en un fitxer electrònic a l’adreça: goletaiberganti@elmasnou.cat
Presentació de treballs
- Obres
- Els 3 exemplars grapats individualment de cada obra han d’anar dins d’un sobre.
- A l’exterior d’aquest sobre s’ha d’indicar: el pseudònim i la modalitat i grup en què es participa i el centre
on estan matriculats, si s’escau.
- Pliques (sobre petit)
Contingut de la plica:
. Dades personals de l’autor o autora: nom, cognoms, i telèfon.
. Títol de l’obra.
. Modalitat i grup en què participen.
. Quan es tracti d’alumnes de centres del Masnou, ha de fer constar el centre on estan matriculats i el curs.
A l’exterior de la plica s’ha d’indicar: el pseudònim.
Termini d’admissió dels treballs
La data límit per presentar les obres és el 25 d’abril de 2018. Passat aquest termini, no s’acceptarà cap
obra, excepte les que arribin per correu postal i amb data de sortida segellada abans del termini marcat en
aquestes bases.
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Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat real de l’autor o autora de l’obra abans del 25 d’abril de
2018.
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Hi haurà tres grups, repartits de la manera següent:
GRUP A (de 9 a 11 anys). Residents al Masnou o alumnes d’un centre escolar de la vila.
GRUP B (de 12 a 14 anys). Residents al Masnou o alumnes d’un centre escolar de la vila.
GRUP C (de 15 a 18 anys). Residents al Masnou o alumnes d’un centre escolar de la vila.
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El text de les esmentades Bases es pot consultar a l’e-Tauler (pàgina web municipal), i és el següent:

A

Un cop sotmès l’expedient a informació pública no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, de forma
que l’acord d’aprovació de les Bases de referència ha esdevingut definitiu.

Lloc de presentació
Les obres es poden enviar per correu postal a:
Biblioteca Joan Coromines
Carrer de Josep Pujadas Truch, 1A
08320 El Masnou

El jurat pot deixar desert algun dels premis o lliurar algun accèssit, depenent del seu criteri.
Jurat
El jurat serà nomenat pel comitè organitzador dels Premis. Hi haurà un jurat de narrativa i un altre de poesia
per a les categories A, B i C.
Veredicte
La resolució del jurat es farà pública el dia 25 de maig, a les 19 h, en el decurs de l’acte de lliurament de
premis de la quarantena convocatòria dels Premis Literaris Goleta i Bergantí. L’acte es farà a la Sala Joan
Comellas (Edifici Centre) al carrer de Pujades Truch, 1A del Masnou.
Drets d’autoria
La totalitat dels drets d’autoria, els de publicació i els de reproducció dels treballs premiats seran de
titularitat de l’Ajuntament del Masnou. Aquesta reserva de drets s’efectua sense limitació de cap mena i
indefinidament.
Recollida de les obres
Les obres no premiades han de ser retirades de la Biblioteca Joan Coromines (carrer de Josep Pujadas
Truch, 1A) del 15 de juny al 15 de juliol de 2018, de dilluns a divendres, en horari de Biblioteca. Passat
aquest termini, l’Ajuntament no es farà responsable dels treballs presentats.
Acceptació de les bases
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GRUP C
Primer premi: 1 tauleta tàctil
Segon premi: lot de llibres per valor de 50 euros
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GRUP B
Primer premi: 1 tauleta tàctil
Segon premi: lot de llibres per valor de 50 euros
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GRUP A:
Primer premi: 1 tauleta tàctil
Segon premi: lot de llibres per valor de 50 euros
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Dotació del premi
La XL convocatòria dels Premis Literaris Goleta i Bergantí està dotada dels premis següents: tant per les
modalitats de poesia com de prosa.

A

També es poden presentar personalment a la Biblioteca Joan Coromines en horari de la Biblioteca.

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general i en compliment del previst en l’article 49 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Contra aquest acord es podrà interposar pels interessats un recurs contensiós-administratiu, davant la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir
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Qualsevol punt no previst en aquestes bases serà resolt pel comitè organitzador. El fet de concursar implica
l’acceptació total d’aquestes bases.”

del dia següent al de la publicació d’aquest edicte, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
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El Masnou, 23 de gener de 2018
Gustavo Adolfo Roca Priante
Secretari general
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