XXV PREMIS LITERARIS

de NARRATIVA BREU i POESIA,
i XXIII PREMI ESPECIAL AUTOR LOCAL
(ADULT I JUVENIL)

XXV PREMIS LITERARIS

BASES GENERALS
L’Ajuntament de Deltebre convoca els XXV Premis Literaris “Terra de Fang”
en les modalitats de Narrativa breu, Poesia i el XXIII Premi Especial Autor Local.
Poden optar als premis “Terra de Fang” en qualsevol de les modalitats tots els
escriptors i escriptores sense límit d’edat i de qualsevol nacionalitat, que
presenten obres de narrativa originals i inèdites, escrites en català.
Les persones que hi concórreguen han d’estar al corrent de les seves obligacions
ﬁscals i tributàries amb les administracions i amb la Seguretat Social en el moment
de presentar-se als premis i indicar-ho en la plica de les dades personals.
En el XXIII Premi Especial Autor Local s’estableixen les categories JUVENIL
(d’edats compreses entre els 12 i els 18 anys) i ADULT (a partir de 18 anys).
En el cas que un autor local guanyi un dels premis generals, el Premi Especial
Autor Local quedarà automàticament exclòs.
Cada autor només pot presentar un treball per modalitat i no pot recaure més d’un
premi en una sola persona.
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.
Els guanyadors en les tres últimes edicions del premi literari Terra de Fang no
podran concursar.
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 retornarà els originals i no es fa responsable dels que no hagin estat
retirats en el termini establert.
Els premis es lliuraran en el transcurs d’un acte cultural convocat amb aquesta
ﬁnalitat, la data del qual s’anunciarà públicament.
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DOTACIÓ I PUBLICACIÓ DELS PREMIS
La dotació serà de 1.000 € per als treballs premiats en la modalitat de Narrativa
breu i la modalitat de Poesia.
En la modalitat d’autor local, la dotació serà de 500 € en la categoria d’adult
i 200 € en la categoria juvenil.
Aquests premis estaran subjectes a la normativa ﬁscal vigent.
L’editorial Onada Edicions publicarà l’obra guanyadora del premi de Narrativa
breu dins la col·lecció “Narratives Minor”, i la guanyadora del premi de Poesia,
dins la col·lecció “Poesia”. En tots dos casos, hi farà constar a la portada que
l’obra ha merescut el XXV Premi Literari Terra de Fang de Deltebre de la modalitat
que correspongui.

XXV PREMIS LITERARIS "TERRA DE FANG"
de NARRATIVA BREU
Les obres que aspiren al premi han de ser originals i inèdites i no han d’haver
estat seleccionades ni premiades en un altre certamen. Han d’estar redactades
en català, amb una extensió mínima de 40 pàgines i una màxima de 70 pàgines
en format DIN-A4, mecanograﬁades per una sola cara a doble espai i en lletra
Arial o similar de mida 12.
El jurat del XXV Premi Terra de Fang de Narrativa breu estarà format per
Anna Carreras, Laia Viñas i Jordi Nopca
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XXV PREMIS LITERARIS "TERRA DE FANG"
de POESIA
Les obres que aspiren al premi han de ser originals i inèdites i no han d’haver
estat seleccionades ni premiades en un altre certamen. Han d’estar redactades en
català, mecanograﬁades per una sola cara a doble espai i en lletra Arial o similar
de mida 12. L’extensió ha de ser l’habitual d’un recull de poesia.
El jurat del XXV Premi Terra de Fang de Poesia estarà format per
Meritxell Cucurella-Jorba, Laia Martínez i López i Joan Todó.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
Els treballs han de presentar-se a l’adreça electrònica terradefang@deltebre.cat.
Si algú no disposa d’eines per a poder-ho fer, pot presentar 4 còpies del treball
a l’Ajuntament de Deltebre: Plaça 20 de maig, 1, 43580, Deltebre.
Els treballs no se signaran. A la portada només ha de constar el títol de l’obra,
un pseudònim i el premi al qual s’opta.
A la mateixa tramesa del treball s’hi ha d’adjuntar, a banda, una plica amb el
pseudònim com a nom d’arxiu la qual contingui les dades personals (nom,
cognoms, telèfon de contacte, adreça electrònica i fotocòpia del DNI).
El termini de presentació dels treballs acabarà el dia 3 de juny de 2022.
El fet de presentar les obres en aquesta convocatòria implica l'acceptació de les
bases, drets i obligacions que se'n deriven.

BASES REGULADORES:
www.deltebre.cat
INFORMACIÓ:
Ajuntament de Deltebre
Tel. 977 48 93 09 (Ext. 141)
terradefang@deltebre.cat
ORGANITZA I CONVOCA:

Plaça 20 de maig, 1 – 43580 Deltebre
COL·LABORA:

onada
edicions

