BASES “1er PREMI L’ATENEU DE NOVEL·LA
DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES, 2019”
L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, amb objectiu de promoure i incentivar la
producció literària dins l’àmbit de la novel·la de creació, convoca el “1er PREMI L’ATENEU DE
NOVEL·LA DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES, 2019".
REQUISITS DELS ASPIRANTS: Podran optar al Premi tots els escriptors majors de 18 anys,
de qualsevol nacionalitat.
PREMI: Serà de 1.000 €.
REQUISITS DE LES OBRES: Les novel·les tindran una extensió mínima de 150 fulls i un
màxim de 300 en cos 12 o 14. A la primera pàgina es farà constar la concurrència a: 1r
PREMI L’ATENEU DE NOVEL·LA DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES, 2019. Les obres han
d’estar escrites en català o en castellà, hauran de ser originals, inèdites i no premiades
anteriorment en cap altre concurs. Tampoc podran estar pendents de lliurament en
qualsevol altre premi quan finalitzi el termini de presentació, ni podran ser presentades a
cap altre certamen abans de la decisió del Jurat.
TEMÀTICA Lliure
NÚMERO D'OBRES: Només s’admetrà una obra signada per un únic autor per
convocatòria.
PRESENTACIÓ DE LES OBRES: L’autor remetrà tres originals impresos en perfectes
condicions de llegibilitat. Cada original anirà signat amb el mateix pseudònim,
acompanyats d’una plica (sobre tancat). A l’exterior del sobre s’indicarà el títol de l’obra i
el pseudònim. A l’interior del sobre, hi constaran les següents dades de l’autor: nom,
cognoms, adreça, població, fotocòpia del DNI, telèfon/s de contacte, correu electrònic, i
una manifestació expressa sobre l’originalitat i l’autoria de l’obra que presenta.
A més, les obres es presentaran també telemàticament i es remetran a:
ateneu@santfost.cat.
TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ D'OBRES: Els originals s’enviaran per correu certificat,
agència o missatgeria a la següent adreça: Ajuntament de Sant Fost, Plaça de la Vila, 1
08105 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona) S’haurà d’indicar clarament al sobre "1er
PREMI L’ATENEU DE NOVEL·LA DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES 2019". El termini per a
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la presentació d’obres conclourà el 2 d’abril de 2019. No s’acceptarà cap obra rebuda fora
del termini establert, per tant, si l’enviament es fes per correu, ha d’arribar, com a màxim,
a l’Ajuntament el dimarts 2 d’abril. L’enviament d’obres per agència, correu, o qualsevol
altre mitjà que no sigui presencial per part de l’autor o persona en qui ho delegui, anirà a
càrrec de l’autor mateix; l’Ajuntament de Sant Fost queda exclòs de qualsevol
responsabilitat per pèrdua o deterioració de les obres en aquest procés.
La informació sobre la convocatòria podrà sol·licitar-se a la Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament de Sant Fost, tel. 935796980 o al correu electrònic: ateneu@santfost.cat. La
persona interessada haurà d’enviar un mail a l’adreça anterior en cas de no haver rebut
acusament de recepció de la seva obra per part de l’Ajuntament a partir del 3 d’abril.
LLIURAMENT DEL PREMI: Es durà a terme en el marc de la celebració de la festivitat de
Sant Jordi. L'autor/a guanyador/a haurà de estar present en l'acte de lliurament del premi
que serà el dimarts 23 d’abril a l’av. Sant Jeroni de Sant Fost, a les 19 h.
JURAT: Estarà integrat per tres persones representants del món de la cultura, de la política
i de l’associacionisme del municipi.
Si durant la deliberació prèvia a la votació, s’estima que la totalitat de les obres
presentades no tenen la categoria literària suficient, el Jurat podrà declarar desert el premi
En qualsevol circumstància, la resolució del Jurat serà inapel·lable. Els membres del Jurat
no podran expressar opinions sobre les obres presentades fins després de l’acte d’entrega
del premi. L’Ajuntament no es fa responsable de les declaracions dels membres del Jurat.
RETIRADA D'OBRES NO PREMIADES: Els originals i les seves còpies no premiades, podran
ser reclamades pels seus autors en un termini de 30 dies naturals des del lliurament del
premi.
ACATAMENT DE LES BASES: La participació al Concurs implica l’acatament de totes les
Bases d’aquesta convocatòria. Qualsevol discrepància o dubte el resoldrà el Jurat de
manera raonada.
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