1. Objecte i finalitat

5. Tramesa de les obres

L'Ateneu Torrellenc, amb el patrocini de la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, convoca els II Premis
Literaris Ateneu Torrellenc en les modalitats de contes i poesia
amb l’objectiu de promoure i estimular la creació d'obres de
qualitat literària. La finalitat d'aquestes bases és la regulació de la
convocatòria dels premis literaris de narrativa i poesia en llengua
catalana per tal de donar suport a la creació literària, estimular‐la i
reconèixer la tasca.

2. Premis

Els originals s’han d’enviar en format pdf a l’adreça electrònica de
l’Ateneu Torrellenc que consta al peu d’aquestes bases (n’hi ha dos,
de correus electrònics, un per a cada modalitat) i amb pseudònim.
El correu electrònic portarà com a títol del missatge el de l’obra
amb què es presenta (en cas de participar amb dues obres, s’enviarà
un correu electrònic per a cada obra presentada) i només portarà
com a annexos: a) l’obra que es presenta al concurs i b) un
document pdf amb el títol de “plica” en què hi constarà el títol de
l’obra, el pseudònim que s’ha fet servir, el nom i cognoms i l'adreça
de l'autor, còpia del DNI, així com telèfon i correu electrònic.

Els Premis Literaris Ateneu Torrellenc de Narrativa i Poesia es
regeixen pels principis de publicitat i concurrència competitiva,
són oberts a qualsevol persona que hi vulgui participar i tenen les
següents modalitats:

El secretari del jurat (amb veu i sense vot) només reenviarà les
obres presentades als membres dels jurats i custodiarà les pliques
rebudes fins al moment en què s’hagi fet la deliberació, a fi i a efecte
de poder identificar els premiats i deixar‐ne constància a l’acta.

‐ Contes, dotat amb 300 euros. El conte guanyador i els que el jurat
hagi determinat que han arribat a la fase final de la deliberació
seran publicats en un únic volum en la col∙lecció literària “Sembra
de llavors” de l’Ateneu Torrellenc i se’n lliuraran 10 exemplars a la
persona guanyadora i 1 exemplar per a cadascun dels finalistes.

El termini d'admissió de les obres serà el 20 d’octubre de 2020. No
s’admetrà cap correu electrònic rebut després d’aquesta data.

‐ Poesia, dotat amb 700 euros. El poemari guanyador serà publicat
en la col∙lecció literària “L’Atiador” de l’Ateneu Torrellenc i se’n
lliuraran 10 exemplars a la persona guanyadora.
Els Premis i les seves dotacions són indivisibles. Els premiats en la
modalitat de contes i de poesia i els finalistes en la modalitat de
contes cediran els drets de publicació a l'Ateneu Torrellenc i a
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat per a la primera edició en
paper (a més de la distribució digital a tots els socis de l’entitat), tot
conservant la propietat intel∙lectual de la seva obra. Així mateix, els
premiats podran publicar l’obra guanyadora en qualsevol altre
editorial a partir d’un any d’haver rebut el premi amb l’única
condició d’esmentar que l’obra ha estat guanyadora del Premi
Literari Ateneu Torrellenc i l'any. Els finalistes de la modalitat de
contes podran publicar la seva obra en qualsevol moment.

3. Participació
Les obres que hi concursin han de ser originals i inèdites, de
temàtica lliure i escrites en català. Les obres es presentaran
signades amb pseudònim. La presentació d'una obra implica que
l'autor/a no en té compromesos els drets d'edició, que no ha estat
presentada a cap altre concurs pendent d'adjudicació i que no ha
estat guardonada amb anterioritat. No poden concursar treballs
guardonats en altres concursos. En haver presentat l'obra al premi,
l'autor/a no la podrà retirar per a fer‐hi correccions, ampliar‐ne el
text o renunciar al premí. Els premiats en edicions anteriors dels
Premis Literaris Ateneu Torrellenc podran tornar a participar
en aquests premis un cop hagin passat dos anys des de l’edició en
què van guanyar.

6. Jurat
El jurat qualificador, un per a cada modalitat, estarà format per 3
membres (escriptors de reconegut prestigi literari) i serà nomenat
per la secció Litteraria de l’Ateneu Torrellenc. El Jurat actuarà amb
llibertat i discrecionalitat. Valorarà la qualitat literària de les obres,
com ara el rigor del text, la solidesa de la construcció, el caràcter
innovador de l'obra, la coherència entre les intencions implícites
que revela el text i els resultats que assoleix, així com altres criteris
que sorgeixin en la seva deliberació. El jurat seguirà el procediment
de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor
d’una obra determinada, que serà la guanyadora. El jurat haurà de
resoldre motivadament la concessió dels premis i, si creu que cap
de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per a ser
publicada, el premi podrà no ser adjudicat, declarant‐lo desert. El
seu veredicte serà inapel∙lable. En cas que consideri que hi ha
d’haver guanyadors ex‐aequo, l’import del premi es fraccionarà
entre els guanyadors i, a més, en el cas del premi de poesia, si
s’arriba a algun acord amb alguna editorial, es procediria a la
publicació independent de les obres guanyadores.

7. Entrega de premis
Els Premis s'entregaran durant el mes de novembre en el marc dels
actes a celebrar amb motiu de la Festa Major de Sant Martí de
Torrelles de Llobregat. Les persones que hagin estat guardonades
es comprometen a ser presents a l’acte d'entrega dels Premis o, en
cas de no poder ser‐hi, d’enviar algú que les representi. L’Ateneu
Torrellenc no es farà càrrec de les despeses per a assistir‐hi.

8. Normativa fiscal
Els premis estan subjectes a la normativa fiscal vigent en tots els
aspectes i, en especial, pel que fa a les retencions a practicar.

4. Format
9. Acceptació i interpretació de les bases
Els originals s’han d’enviar només en format pdf en fulls de mida
DIN A4, a doble espai, amb tipus de lletra Times New Roman i amb
un cos de 12 punts. No s’ha de presentar cap còpia en suport paper.
Les obres que optin al premi de Contes, obert a totes les edats,
tindran una extensió que no excedirà de 10 pàgines; a la portada hi
constarà "Opta al Premi Literari Ateneu Torrellenc de Contes" i el
pseudònim amb què es presenta. El límit d’obres a presentar
s’estableix en dos contes per cada participant.
Les obres que optin al premi de Poesia tindran l’extensió habitual
dels volums de poesia (entre 30 i 60 poemes), amb una extensió
mínima de 300 versos; a la portada hi constarà "Opta al Premi
Literari Ateneu Torrellenc de Poesia" i el pseudònim amb què es
presenta. El límit de poemaris a presentar s’estableix en dos per
cada participant.

Prendre part en els Premis Literaris Ateneu Torrellenc de Contes i
Poesia suposa l'acceptació d'aquestes Bases. L'incompliment de les
obligacions que imposen les bases podrà ser motiu de revocació
dels beneficis de la convocatòria. El jurat del Premi té la facultat
d'interpretar les Bases i de suplir‐ne qualsevol llacuna o buit
d'acord amb la seva finalitat. Qualsevol cas no previst en aquestes
Bases i en el desenvolupament d'aquesta convocatòria serà resolt
per l'organització d'aquests Premis.
Per a consultes:

Ateneu Torrellenc tel. 678 533 845

Per a trameses de narració curta:
conte.premi.ateneutorrellenc@gmail.com
Per a trameses de poesia:
poesia.premi.ateneutorrellenc@gmail.com

