Àrea de Dinamització Social i Participació Ciutadana
Foment Cultural

XXIII PREMIS LITERARIS "TERRA DE FANG" de PROSA,
POESIA, RECERCA i XXII PREMI ESPECIAL AUTOR
LOCAL (ADULT I JUVENIL)
BASES DEL CONCURS
< Extensió en prosa: de 10 a 20 folis
< Extensió en poesia: de 8 a 12 poemes o, en tot cas, de 80 a 120 versos
< Extensió premi recerca: estudi o treball d’investigació d’entre 20 i 50 fulls
< El tema és lliure en les modalitats de prosa i poesia. En la de recerca, hauran
de ser estudis o treballs d’investigació sobre qualsevol aspecte del Delta de
l’Ebre: història, cultura, art, geografia, tradicions, medi ambient, etc.
< No hi ha cap límit d'edat per als participants. En la modalitat d’autor local hi
haurà una categoria d’adult i una de juvenil (entre 12 i 18 anys)
< Els treballs hauran de ser inèdits i no haver estat premiats en cap altre concurs.
Es presentaran escrits en català per una sola cara, a doble espai, amb estil de lletra
Times New Roman, mida 12 i per triplicat. Els treballs hauran d'anar sense signar i
a la portada es farà constar el títol, que s'acompanyarà d'un sobre tancat amb el
títol, el nom, l'adreça, el correu electrònic i el número de telèfon de l'autor i, si
escau, el pseudònim. En el cas de presentar-se a la categoria juvenil caldrà
especificar l’edat.
< El jurat qualificador atorgarà els diversos premis per majoria de vots. Les seves
decisions seran inapel·lables i es reservarà el dret d'interpretar aquestes bases en
cas de dubte.
< Si a opinió del jurat cap treball presentat a concurs reuneix les característiques
adequades o els mèrits suficients, el premi pot quedar desert.
< Cada autor només pot presentar un treball per modalitat.
< No pot recaure més d’un premi en una sola persona.
< Els guanyadors en les tres últimes edicions del premi literari Terra de Fang ja no
tindran opció a concursar.
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< Els treballs no premiats podran ser retirats de l'Ajuntament de Deltebre en el
termini de 30 dies després de la data de lliurament dels premis. L'Ajuntament de
Deltebre no remetrà els originals i no es fa responsable dels que no hagin estat
retirats en el termini establert.
< L'Ajuntament de Deltebre accedeix a la propietat dels treballs premiats i es
reserva el dret de publicar-los, fent constar el nom de l'autor i la seva condició de
guanyador del concurs.
< El fet de presentar les obres en aquesta convocatòria implica l'acceptació de les
bases, drets i obligacions que se'n deriven.

LLIURAMENT DELS TREBALLS
El lliurament dels treballs es farà a Premis Literaris "Terra de Fang” de prosa,
poesia i recerca, Ajuntament de Deltebre (Àrea de Dinamització Social i Participació
Ciutadana), Plaça 20 de maig, 1, telèfon 977-48 93 09, C.P. 43580.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació dels treballs acabarà el dia 28 de desembre de 2017.

LLIURAMENT DELS PREMIS
El lliurament dels premis serà el 3 de març de 2018.

DOTACIÓ
La dotació serà de 1.000 € per cadascun dels treballs premiats en la modalitat de
prosa, poesia i recerca. En la d’autor local 500 € en la categoria d’adult i 200 € en la
juvenil.
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CONVOCA I ORGANITZA:
Ajuntament de Deltebre
Plaça 20 de maig, 1 – 43580 Deltebre

Per a més informació:
Ajuntament de Deltebre
Tel. 977 48 93 09
fomentcultural@deltebre.cat
www.deltebre.cat
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