certamen
art
jove
[de narrativa
[d’assaig
[de teatre
[de poesia
salvador
iborra

1.

Objecte
L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), amb la
col·laboració de l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) i de
l’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove), convoca el certamen
Art Jove de poesia Salvador Iborra adreçat a joves escriptors
d’entre 16 i 30 anys l’any 2019.

2. Premis
2.1 S’estableix un premi de 2.000 €, i la publicació del llibre
guanyador a càrrec d’una editorial de reconegut prestigi,
amb distribució a la península i a les Illes Balears.
2.2 Els guanyador i els finalistes rebran un diploma en
l’entrega de premis detallada al punt 8 d’aquesta
convocatòria. Així mateix, el premi inclou el trasllat del
guanyador i els finalistes a l’acte de lliurament.
3. Requisits
3.1 Poden participar joves escriptors que tinguin entre 16 i
30 anys el 31 de desembre de 2019.
4. Condicions tècniques
4.1 El treball, de temàtica lliure, ha de ser original i inèdit,
i es presentarà anònimament mitjançant un correu
electrònic. Per garantir l’anonimat, el participant enviarà
un arxiu PDF amb el seu treball al compte de correu
electrònic salvadoriborra@escriptors.cat. El títol de
l’arxiu ha de ser obligatòriament el pseudònim del
participant. A la primera pàgina del treball ha de constar
el títol de l’obra i el pseudònim.
4.2 L’extensió de l’obra serà similar a la d’un llibre
convencional de poesia (una extensió mínima de
300 versos, o línies si es tracta de poemes de prosa).
4.3 Cada participant només pot presentar una obra original.
4.4 L’obra ha d’estar escrita en llengua catalana.
4.5 Cap de les tres institucions implicades no es fa
responsable de les opinions ni dels continguts inclosos
dins les obres i les actuacions admeses a concurs, ni
s’hi identifica necessàriament. En qualsevol cas, no
s’admetran a concurs obres o interpretacions que facin
apologia de la vulneració dels drets humans.
5. Termini d’inscripció i presentació de la documentació
5.1 El termini per a formalitzar la inscripció i presentar la
documentació clou a les 24.00 hores del 14 de juliol.
5.2 Per poder participar en el certamen, s’ha de presentar la
documentació següent:
a) La sol·licitud d’inscripció emplenada, que ha de signar
la persona participant.
b) El llibre que presenta a concurs.
5.3 Les inscripcions i els treballs s’hauran d’enviar per correu
electrònic a l’adreça: salvadoriborra@escriptors.cat
5.4 La participació en aquest certamen suposa l’acceptació
d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n
deriven.
6. Dades personals
Les dades dels participants s’incorporaran a un fitxer de
l’AELC i seran tractades per atendre la seva sol·licitud de
participació en aquest certamen, d’acord amb el que preveu
el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell,
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques.
7.

Jurat
Per a valorar les sol·licituds presentades es constitueix un
jurat que estarà format pels membres següents:
a) President (amb vot diriment en cas d’empat). La
presidenta de l’AELC o persona en qui delegui.
b) Vocals. Cada institució nomenarà un vocal, d’acord amb
el criteri de professionalitat o prestigi reconegut en
l’àmbit professional o cultural d’aquesta matèria. També
hi actuarà com a vocal el director de l’editorial o cap de
redacció de l’editorial triada per editar el poemari.
c) Secretaris (amb veu i sense vot). Les dues
coordinadores dels programes cultural Art Jove de
Balears i Catalunya.

8. Selecció, desenvolupament i resolució
8.1 Els membres del jurat es reuniran a la seu de l’AELC
durant el mes d’octubre per deliberar. A partir
d’aquesta reunió triaran els participants finalistes
que assistiran a la formació i d’entre els que hi haurà
el guanyador.
8.2 Un dels objectius d’aquest certamen, a banda
d’esperonar i fomentar la literatura en llengua
catalana és el d’articular un espai de formació
horitzontal que faciliti dinàmiques de coneixement,
d’interrelació i de debat amb altres escriptors amb
diversos nivells de trajectòria professional. En
aquests espais formatius, participarien els finalistes
del certamen. La formació es durà a terme de l’1 al 3
de novembre a un alberg de Xanascat de la l’Agència
Catalana de la Joventut de Catalunya.
8.3 La decisió del jurat es donarà a conèixer en un acte
públic que es farà a les Illes Balears durant el mes de
novembre.
8.4 Es comunicarà amb la suficient antelació, a tots
els participants del certamen, la data i el lloc on es
celebrarà l’esmentat acte.
8.5 Durant l’acte, actors del programa cultural Art Jove
de l’IB-Jove llegiran fragments de les dues obres
premiades. Els guanyadors i els finalistes rebran un
diploma, mentre que el premi del guanyador es farà
efectiu mitjançant transferència bancària.
8.6 El llibre guanyador es presentarà als territoris de
parla catalana. L’autor de l’obra premiada haurà
d’assistir a les presentacions.
9. Resolució i notificació
9.1 L’òrgan competent per resoldre la concessió dels
premis és l’Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana.
9.2 La concessió dels premis s’ha de resoldre abans
del 31 de desembre de 2019. Aquest termini pot
ser modificat en el cas que hi hagi impediments
degudament justificats que no permetin complir-lo.
10. Règim fiscal
Els premis que estableix aquesta convocatòria tenen la
consideració de rendes imputables als efectes del que
estableix la normativa reguladora de l’impost sobre la
renda de les persones físiques (IRPF).
11. Altres determinacions
11.1 En publicacions o presentacions de projectes
posteriors, els autors han de fer constar que el llibre
ha guanyat el certamen Art Jove de poesia Salvador
Iborra.
11.2 Les tres institucions implicades poden introduir
modificacions considerades convenients en el
desenvolupament del certamen per al seu bon
funcionament, i resoldran qualsevol qüestió que
pogués sorgir pel que fa a la interpretació de
les bases. Així mateix, es reserven la possibilitat
d’obrir un nou termini d’inscripció, si creuen que la
participació no ha estat suficient.
11.3 El calendari de les activitats derivades d’aquesta
convocatòria pot ser modificat per manca de
disponibilitat d’espai o de professionals o per altres
raons degudament justificades.
11.4 El guanyador perdrà el dret de reclamar el pagament
del premi si no lliura tota la documentació requerida
o si, per qualsevol altra circumstància que se li pugui
imputar, no és possible tramitar aquest pagament
dins el termini notificat.
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És necessari omplir la butlleta d’inscripció i
enviar-la al correu salvadoiborra@escriptors.cat
en format PDF, juntament amb el llibre que es
presenta.
Dades del participant:
Nom: -----------------------------------------------------------------------Cognoms: ----------------------------------------------------------------Dni: -------------------------------------------------------------------------Data de naixement: ----------------------------------------------------Adreça: --------------------------------------------------------------------Codi postal: --------------------------------------------------------------Municipi:: -----------------------------------------------------------------Telèfon: --------------------------------------------------------------------Correu electrònic: -----------------------------------------------------Pseudònim:---------------------------------------------------------------Títol del llibre: -----------------------------------------------------------Declaro:
1. Que són certes les dades
que figuren en aquesta butlleta.
2. Que he llegit i accepto les bases
de la convocatòria.
Signatura:
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