I. Condicions generals

II. Presentació i tramesa

1. Els treballs han de ser escrits en català.

10. Les obres no aniran signades

2. El tema serà lliure.

11. Per primer any, les obres han de ser trameses per correu electrònic a l‘adreça
cdtn.premisliteraris@calldetenes.cat seguint el procediment següent:
11.1 A l’assumpte constarà el nom del premi al qual s’opta.
11.2 Al cos del missatge constarà nom i cognoms de l’autor/a, adreça, telèfon,
adreça electrònica i el títol de l’obra.
11.3 L’original de l’obra s’adjuntarà al missatge com a document adjunt en
format PDF, aquest document tindrà el mateix títol que l’obra.
12. Una persona que no és membre del jurat rebrà els originals i garantirà l’anonimat de
les persones autores.

3. L’obra ha d’estar escrita en format DIN A4, amb lletra Arial cos 12 i interlineat 1,5.
L’extensió de l’obra es detalla en les bases específiques de cada premi.
4. Els premis podran ésser declarats deserts per decisió del jurat si considerés que
cap de les obres presentades és apte. La decisió del jurat serà inapel·lable.
5. Els treballs han de ser inèdits i no haver estat premiats en cap altre concurs.
Els autors en garanteixen l’originalitat i eximeixen l’organització de qualsevol
responsabilitat derivada de plagi.
6. L’organització conservarà una còpia de la llista de participants de cada un dels
premis, amb les seves pliques electròniques i obres presentades, per si es produïssin
reclamacions. Passats tres mesos del lliurament dels premis, les obres no premiades i
les pliques corresponents seran eliminades.
7. Exclusions:
7.1. No poden presentar obres aquelles persones que hagin obtingut aquest
premi en les 3 edicions anteriors. Així mateix, no poden presentar-se obres de
persones que hagin mort abans de la convocatòria.
7.2. Si entre la finalització del termini de presentació i la concessió del premi,
alguna de les obres presentades rebés qualsevol altre premi literari, l’autor/a ha de
comunicar-ho a l’Ajuntament que tindrà a la persona autora per desistida en la seva
petició. En cas que la persona interessada no ho comuniqui i donat el cas, es revocaria
la concessió del premi per decret d’alcaldia i el beneficiari hauria de reintegrar les
quantitats percebudes.
8. Premi econòmic: La quantitat econòmica del premi està subjecta a la retenció en
matèria d’hisenda que legalment pertoqui.
9. Un mateix autor/a pot presentar una obra per cada categoria (novel·la, poesia i
teatre), no es poden presentar dues propostes en una mateixa categoria.

13. Un cop s‘hagi rebut l’original es confirmarà per correu electrònic a l’autor/a. Si no
es rep aquesta confirmació, cal que posar-se en contacte telefònic amb l’organització
(Ajuntament de Calldetenes) per comprovar si hi ha hagut algun problema de recepció.

III. Termini d’admissió
14. El termini de recepció d’originals acaba dimarts 31 de maig de 2022 a les 23.59 h ,
a partir d’aquest moment no s’admetran més obres.
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IV. Veredictes i atorgaments
15. L’adjudicació dels premis es farà durant la Festa Major de Calldetenes, en un acte
que se celebrarà el dissabte 17 de setembre de 2022 a l’Auditori Teatre Calldetenes,
durant el qual es faran públics els veredictes.
Organitza:

Col·labora:

10. El fet de presentar originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i els
drets i obligacions que se’n deriven.

Més informació: www.calldetenes.cat
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XLIII Premi de Novel·la

XLIII Premi de Poesia

XV Premi de Teatre

Armand Quintana

Jacint Verdaguer

Lluís Solà i Sala

1. El premi està dotat amb 3.000 € i
la publicació de l’obra per l’Il·lustríssim
Ajuntament de Calldetenes.
2. Poden optar al premi les novel·les o reculls
de contes amb una extensió entre 65 i 80
pàgines.

3. El jurat estarà format per persones
competents en el camp de la literatura.
4. Cal indicar a l’assumpte del correu
electrònic “43è Premi de Novel·la Armand
Quintana”.

1. El premi està dotat amb 3.000 € i
la publicació de l’obra per l’Il·lustríssim
Ajuntament de Calldetenes.
2. Poden optar al premi els reculls de poesia
amb una extensió entre 400 i 700 versos.

5. Complir també les condicions generals I, II,
III i IV d’aquestes bases.

3. El jurat estarà format per persones
competents en el camp de la poesia.
4. Cal indicar a l’assumpte del correu
electrònic “43è Premi de Poesia Jacint
Verdaguer”.

1. El premi està dotat amb 2.000 € i
la publicació de l’obra per l’Il·lustríssim
Ajuntament de Calldetenes. Premi dotat
amb la col·laboració de L’Espardenya Teatre
Calldetenes.

5. Complir també les condicions generals I, II,
III i IV d’aquestes bases.

2. Poden optar al premi obres de teatre
escrites en qualsevol gènere teatral.

XXXVII Premis Literaris
per a Estudiants d’Educació Primària i ESO

XXXVII Premis Literaris
per a Estudiants d’Educació Primària i ESO

de Calldetenes

dels Països Catalans

1. Categories i premis, dotats per l’Il·lustríssim Ajuntament de Calldetenes:
- Batxillerat: dotat amb 225 €
- 3r i 4t d’ESO: dotat amb 200 €
- 1r i 2n d’ESO: dotat amb 175 €
- 5è i 6è d’Educació Primària: dotat amb 150 €
- 3r i 4t d’Educació Primària: dotat amb 120 €
- 1r i 2n d’Educació Primària: dotat amb 100 €
2. Els treballs poden ser narracions o poemes
i «37è Premis literaris per a estudiants de
de qualsevol extensió.
Calldetenes». Al cos del missatge cal indicar
també el curs escolar que es cursa i el nom
3. El jurat estarà format per persones
de l’escola; a part del nom i cognoms de
competents en el camp de la literatura i de la
l’autor/a, adreça, telèfon, adreça electrònica i
poesia.
el títol de l’obra.
4. Els autors han de ser residents al poble de
7. Cadascun dels premis podrà ésser declarat
Calldetenes o bé ser estudiants de l’Escola
desert per decisió del jurat, el qual si ho creu
Sant Marc o de l’Institut les Margues de
convenient podrà repartir el seu import en
Calldetenes.
diferents accèssits.
5. Els autors poden presentar-se també als
8. L’Ajuntament de Calldetenes es reserva els
«37è Premis Literaris per a Estudiants dels
drets de publicació de les obres guanyadores
Països Catalans», sempre que ho facin amb
si ho creu oportú.
obres diferents a les presentades en aquest
concurs.
9. Complir també les condicions generals I
(1, 2, 3, 5, 6, 8 i 9), i les condicions II, III i IV
6. Cal indicar a l’assumpte del correu
d’aquestes bases.
electrònic la categoria a la qual es presenta

1. Categories, extensions i premis, dotats per l’Il·lustríssim Ajuntament de Calldetenes:
- 1r i 2n de Batxillerat i Grau Mitjà i Superior de Formació Professional: dotat amb 300 €,
per a treballs en prosa no inferiors a 10 pàgines, o reculls de poesia no inferiors a 7 poemes.
- 3r i 4t d’ESO: dotat amb 250 € per a treballs en prosa no inferiors a 7 pàgines o reculls de
poesia no inferiors a 7 poemes.
- 1r i 2n d’ESO: dotat amb 200 €, per a treballs en prosa no inferiors a 5 pàgines o reculls de
poesia no inferiors a 5 poemes.
- 5è i 6è d’Educació Primària: dotat amb 150 €, per a narracions o poemes de qualsevol
extensió.
- 3r i 4t d’Educació Primària: dotat amb 120 €, per a narracions o poemes de qualsevol extensió.
- 1r i 2n d’Educació Primària: dotat amb 100 €, per a narracions o poemes de qualsevol
extensió.
2. El jurat estarà format per persones
competents en el camp de la literatura i de la
poesia.
3. Cal indicar a l’assumpte del correu
electrònic la categoria a la qual es presenta
i «37è Premis literaris per a estudiants dels
Països Catalans». Al cos del missatge cal
indicar també el curs escolar que es cursa i el
nom de l’escola; a part del nom i cognoms de
l’autor/a, adreça, telèfon, adreça electrònica i
el títol de l’obra.

4. Cadascun dels premis podrà ésser declarat
desert per decisió del jurat, el qual si ho creu
convenient podrà repartir el seu import en
diferents accèssits.
5. L’Ajuntament de Calldetenes es reserva els
drets de publicació de les obres guanyadores
si ho creu oportú.
6. Complir també les condicions generals I
(1, 2, 3, 5, 6, 8 i 9), i les condicions II, III i IV
d’aquestes bases.

3. El jurat estarà format per persones
competents en el camp de la dramatúrgia.

5. Es considera inèdita l’obra que no ha estat
mai publicada ni representada.
6. De les obres presentades, el jurat en
valorarà sobretot les possibilitats reals de
representació.
7. L’autor/a es compromet a que en les
representacions posteriors hi figuri la menció
«15è Premi de Teatre de Calldetenes Lluís
Solà i Sala».

4. Cal indicar a l’assumpte del correu
electrònic “15è Premi de Teatre Lluís Solà i
Sala”.

8. Complir també les condicions generals I, II,
III i IV d’aquestes bases.

XXVIII Premis Co, Co,

5. Les obres es poden enviar:
5.1 Seguint la condició II de “presentació
i tramesa” d’aquestes bases.
*Si l’arxiu pdf pesa més de 8 MB es podrà
enviar a través de la plataforma wetransfer a
cdtn.premisliteraris@calldetenes.cat indicant
al missatge «28è Premis de Còmics de
Calldetenes», nom i cognoms de l’autor/a,
adreça, telèfon, adreça electrònica i el títol
de l’obra. El nom de l’arxiu pdf serà el títol
de l’obra.
5.2 O físicament a l’Ajuntament de
Calldetenes (Plaça Onze de Setembre, s/n.
08506 Calldetenes), indicant en el sobre
«28è Premis de Còmics de Calldetenes». Les
persones autores han d’adjuntar un sobre
tancat amb el seu nom i cognoms, adreça,
telèfon, adreça electrònica i el títol de l’obra.
Cal enviar tres còpies a color format A3.

Còmics!
1. Categories i premis:
- Infantil: dotat amb 500 €, per a menors
de 14 anys.
- Adults: dotat amb 1.000 €, per a
persones a partir de 14 anys.
- Premi especial del jurat: dotat amb
1.000 €, obert a totes les edats.
2. El jurat estarà format per persones
competents en el camp del còmic.
3. El format de les obres ha de ser DIN A3,
una sola pàgina.
4. Les obres no aniran signades.

6. Complir també les condicions generals I (1,
2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9), III i IV d’aquestes bases.

