
El tema és lliure. 
L'extensió serà inferior 
a 5 DinA4 per als grups 
A,B i C. Pel que fa als 
grups D, E i F l'extensió 
mínima serà de 5 
DinA4 i la màxima de 
15 DinA4. En la 
modalitat de poesia, 
l'extensió indicada és a 
títol orientatiu. Tots els 
treballs seran escrits a 
una sola cara, espai 
entre línies 1,5 i lletra 
tipus verdana cos 12. 
Els treballs tècnics i 
científics queden 
exclosos de la present 
convocatòria. A més de 
l'obra original, es 
lliuraran quatre còpies 
de cada treball 
presentat a concurs. 
Dels treballs presentats, 
en passaran dos de 
cada modalitat a la 
Fase Comarcal, sempre 
que el jurat ho consideri 
adient. El tema és 
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exclosos de la present 
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l'obra original, es 
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PARTICIPANTS 

Hi poden participar tots els alellencs, residents o estudiants.

Consta de sis grups 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 de 26 anys en endavant

Els grups A, B, C, D i E s'entén que compleixen els anys 
abans del 30 d'abril de 2017.

OBRES CONCURSANTS 

En tots els grups hi haurà les modalitats de prosa i poesia.

Els treballs hauran de ser individuals, escrits en català i 
totalment inèdits.

CARACTERÍSTIQUES

El tema és lliure.

L'extensió serà inferior a 5 DinA4 per als grups A,B i C. Pel 
que fa als grups D, E i F l'extensió mínima serà de 5 DinA4 
i la màxima de 15 DinA4. En la modalitat de poesia, 
l'extensió indicada és a títol orientatiu.

Tots els treballs seran escrits a una sola cara, espai entre 
línies 1,5 i lletra tipus Times New Roman cos 12.

Els treballs tècnics i cientí�cs queden exclosos de la 
present convocatòria.

A més de l'obra original, es lliuraran quatre còpies de 
cada treball presentat a concurs.

Els dos treballs guanyadors de cada modalitat passaran a 
la Fase Comarcal.

PLIQUES

Les obres han d’especi�car a la portada o a l’inici dels 
textos: títol i lema o pseudònim. Les obres no aniran 
signades.
Cada obra ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat on 
s’indiqui a l’exterior:

· XXXIV Mostra Literària del Maresme Alella 2017
· el lema o pseudònim
· la modalitat (prosa o poesia)
· el grup al qual es presenta i l'edat

A l’interior del sobre una targeta amb el nom, cognoms, 
adreça, telèfon de l’autor/a i fotocòpia del DNI o NIE 
(imprescindible en el cas dels grups D, E i F), o bé la data 
de naixement (en el cas dels grups A, B i C). 

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

Un mateix autor no podrà presentar originals en més d'una 
població. En cas contrari quedarà desquali�cat.

Els treballs s'hauran de presentar al Centre Cultural Can 
Lleonart a partir del dia 20 de febrer de 2017 (matins de 8 a 
14 h i tardes de dilluns a dijous de 16 a 20 h). Els escolars 
podran escollir entre concursar a la població on visquin, o 
bé, on cursin els seus estudis.

El dia límit per a la presentació és el 31 de març de 2017. No 
s'admetran treballs fora de termini.

Els guanyadors de la fase local, hauran de presentar les 
obres en suport informàtic, per poder participar a la fase 
comarcal.

PREMIS

Un primer premi i un accèssit per a cadascun dels grups 
de prosa i poesia.

Els autors i autores dels treballs premiats rebran un 
obsequi i un diploma, que es lliuraran el dia que es fa 
públic el veredicte. 

Els obsequis dels grups A, B, C i D seran vals de compra 
de joguines, papereria i llibres i els dels grups E i F seran 
en metàl·lic, d'acord als següents imports:

GRUP A i B (prosa i poesia): 1r Premi 50€ - Accèssit 25€
GRUP C (prosa i poesia): 1r Premi 60€ - Accèssit 30€
GRUP D (prosa i poesia): 1r Premi 100€ - Accèssit 50€
GRUP E (prosa i poesia): 1r Premi 150€ - Accèssit 75€
GRUP F (prosa i poesia): 1r Premi 200€ - Accèssit 150€

JURAT

El jurat el formaran persones vinculades al món literari i 
educatiu d'Alella. 

Jurat de poesia 
Pep Casas, Maria Dolores Hernández i Eduard Miró.

Jurat de prosa 
Paulina Rubio, Carles Pérez i Susana Clavell.

La valoració dels treballs es realitzarà sobre un total de 
100 punts, d’acord amb els criteris i el barem de puntua-
ció següent: 

· El grau de qualitat literària, correcció estilística          
  i ortogrà�ca. Fins a 50 punts
· L’originalitat de l’enfocament. Fins a 50 punts

El jurat pot declarar desert qualsevol premi. Qualsevol 
imprevist el resoldrà la regidoria de Cultura.

VEREDICTE

El veredicte inapel·lable es farà públic a la festa de lliura-
ment de premis que tindrà lloc el dia 14 de maig de 2017 
a les 12 h.

Les obres premiades quedaran en propietat de 
l'Ajuntament d'Alella per presentar-les a la XXXIV 
Mostra Literària del Maresme Fase Comarcal.

L'Ajuntament d'Alella es reserva la possibilitat de publi-
cació de les obres guanyadores.

L'Ajuntament d'Alella no s'obliga a retornar els treballs 
no premiats.

El fet de concursar implica la total acceptació d'aquestes 
bases.
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REGIDORIA DE CULTURA  

Tel. 93 540 87 23  
e-mail: pomersm@alella.cat


