Exp. 1251/2021

FONAMENTS
La Regidoria de Cultura del poble de Sant Jaume d’Enveja convoca amb motiu de les festes nadalenques a
concórrer al Premi Literari “Arròs amb lletres”, essent l’any XIIIè de la seva edició, i al VIIIè Premi d’autor
local. El premi es dota amb 600 euros i 300 euros el premi d’autor local.
Els premis seran adjudicats en data 17 de Desembre de 2021 a les 19.00 a l’Auditori.
BASES DEL CONCURS
*El premi serà atorgat al millor conte o narració, de tema lliure.
*Les obres que aspiraran al premi han d’ésser originals i inèdites, redactades en català o castellà, d’una
extensió mínima de deu folis i màxima de vint.
*Les característiques tècniques de la presentació han de ser obligatòriament en un interlineat de 1’5 i tipus
de lletra Arial 12. Els marges superior i inferior seran de 2’5, mentre que els marges esquerre i dret de 3 i
2 respectivament. Els treballs es guardaran en PDF.
*Els treballs s’enviaran per correu electrònic a biblioteca@santjaume.cat en format PDF amb l’assumpte:
XIIIè Concurs Literari de prosa “Arròs amb Lletres”. En l’escrit presentat no ha de constar el nom ni cap
referència personal. Al mateix correu, s’enviarà un altre document en PDF on constarà un lema o
pseudònim coincident amb el que s’identifica l’obra o el títol d’aquesta, el nom, l’adreça i el telèfon de
l’autor. No es mantindrà cap tipus de correspondència sobre els treballs presentats.
*Es considerarà autor local a tota persona empadronada a Sant Jaume d’Enveja.
*L’acceptació del premi comportarà la cessió dels drets d’una possible publicació, en primera edició. Si en
el termini de tres anys aquesta no s’hagués realitzat o l’obra no es trobés en curs d’impressió, l’autor podrà
optar a editar-la pel seu compte, prèvia comunicació i fent constar en la dita edició les circumstàncies del
premi i, un cop publicada, n’haurà de lliurar deu exemplars.
*El jurat estarà constituït per quatre membres de prestigi del món cultural, literari i docent, que actuaran
amb la màxima llibertat per emetre veredicte. En aquesta edició actuarà com a Presidenta la Filòloga i
professora Paula Llambrich, essent la resta del Jurat la filòloga i professora Soraia Roig, l’escriptora i
professora Carme Cruelles i Miquel Àngel Llorenç professor i filòleg. Actuarà com a secretari la regidora de
Cultura, la Sra. Mònica Colàs.
*El premi s’atorgarà per majoria de vots dels mantenidors o podrà ser declarat desert, a criteri del jurat. En
cas que una obra d’autor local guanyi el XIII Premi “Arròs amb lletres”, el premi d’autor local restarà desert.
La participació en aquest premi implica l’acceptació de totes aquestes bases i de tots els drets i obligacions
que se’n deriven.
*Qualsevol cosa no prevista en les mateixes, serà resolta a criteri del jurat escollit.
*Els treballs s’enviaran al correu electrònic de la Biblioteca Francesc Balagué abans del dia 20 de
novembre de 2021
*A la recepció de l’obra, s’enviarà un correu per confirmar que hagi arribat la narració correctament i el
document amb les dades.
Sant Jaume d’Enveja, a data de la signatura.
La regidora de Cultura
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