
7.2. El jurat té com a principals funcions:

                         - Valorar les obres presentades a la 11a Mostra Literària de Cabrils.

                         - Dictaminar les obres guanyadores, elaborant per escrit el seu veredicte.

                         - Resoldre, si s'escau, qualsevol aspecte en relació al veredicte.

7.3. A criteri del jurat, els premis podran ser declarats deserts.

7.4. El veredicte es farà públic durant el dia 26 d'abril de 2019, a les 17:00h al Centre Cívic La Fàbrica de 

Cabrils (L'Ajuntament es reserva el dret de canviar el dia, hora i lloc de lliurament pe raons 

organitzatives però anunciarà i es difondrà el canvi amb antelació suficient). Els premis es lliuraran en el 

mateix acte. 

8.  Altres disposicions

8.1. Els/les guanyadors/res rebran un diploma acreditatiu de la seva participació.

8.2. Les obres guanyadores seran publicades a la web de l'Ajuntament de Cabrils  on es www.cabrils.cat

podran consultar a partir del mes de juny.

8.3. La propietat de les obres presentades serà dels seus/ves autors/res que també seran responsables de 

qualsevol reclamació per plagi, danys morals, etc. que es pugui produir. 

8.4. L'Ajuntament de Cabrils enviarà les obres premiades a l'ajuntament organitzador de la fase comarcal 

per participar en la fase final de la XXXVI Mostra Literària del Maresme abans del termini marcat per 

l'organització de la Mostra, en data a determinar pel Consell Comarcal del Maresme.

8.5.La participació en el concurs comporta que els/les participants, en cas de resultar 

guanyadors/guanyadores, autoritzen a l'Ajuntament de Cabrils per fer difusió en els mitjans de comunicació 

del nom dels premiats, la vinculació al concurs i dels premis obtinguts. Si són menors de 14 anys, caldrà el 

consentiment dels pares o tutors per tractar les seves dades. 

8.6.Els concursants que no hagin estat premiats podran retirar els originals de les seves obres durant els 

dos mesos següents a l'adjudicació del premi. Passat aquest termini, els originals que no hagin estat 

retirats podran ser destruïts. 

8.7.Qualsevol imprevist serà resolt de manera inapel.lable pel jurat i/o l'Ajuntament de Cabrils.

8.8.El fet de concursar implica l'acceptació total d'aquestes bases.

Cabrils, 8 de febrer de 2019

* El disseny d’aquest díptic  ha estat realitzat pels alumnes del Servei Comunitari de l’Institut de Cabrils 

http://www.cabrils.cat


               BASES 11a MOSTRA LITERÀRIA DE CABRILS

1.  Participants 

1.1. Hi haurà sis grups, repartits de la manera següent: 
                         - 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.
1.2. Els grups es classifiquen en funció de l'edat real dels autors abans del 30 de  d'abril de 2019.
1.3. Els participants han de ser residents o estar vinculats a Cabrils. En aquest darrer cas, caldrà especificar el tipus
de vincle amb el municipi.

2.  Obres concursants 
2.1. En tots els grups hi haurà les modalitats de prosa i poesia.
2.2. Els treballs hauran de ser individuals, escrits en català i inèdits. En queden exclosos els treballs que ja hagin
estat premiats en altres concursos.
2.3. Un mateix autor només podrà concursar amb una obra per categoria, modalitat i participant com a màxim. 

3.  Característiques
3.1. El tema dels treballs, que es presentaran en format DIN-A-4, serà lliure i l'extensió no superarà les 5 cares per 
als grups A, B i C. Pel que fa als grups D, E i F, l'extensió màxima serà de 15 cares. 
3.2. Tots els treballs seran escrits a una sola cara amb un cos de lletra 12 i un espai entre línies de 1,5 punts.
3.3.Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la present convocatòria.
3.4.L'original de les obres portarà el títol, el lema o pseudònim, el grup i la modalitat amb el qual es distingirà
 l'autor a l'encapçalament .

4.  Presentació de treballs
4.1.La presentació dels treballs es pot realitzar de dues formes:

* Presencial, als punts de recollida indicats al punt 4.2. de les bases. S'haurà de lliurar un sobre gran amb l'original 
de l'obra, sense grapar, identificat exteriorment  amb les següents dades:
                         - XI Mostra Literària de Cabrils
                         - Títol de l'obra
                         - Pseudònim, 
                         - Grup i categoria (prosa o poesia),
                         - Edat i data de naixement 
                        - Tipus de vincle amb Cabrils
Dins d'aquest sobre gran caldrà, a més, introduir un sobre petit, tancat, on es farà constar exteriorment les mateixes
dades que al sobre gran. A l'interior d'aquest sobre petit hi haurà les següents dades:
                         -  Nom i cognoms
                         -  Edat i data de naixement 
                         -  Adreça postal completa
                         -  Telèfon de contacte 
                         -  Correu electrònic de qui concursa

* Correu electrònic a la adreça de la regidoria de cultura on caldrà enviar dosmostraliteraria@cabrils.cat  
 documents adjunts amb les següents dades: 

1r document:- Títol de l'obra i el pseudònim.
2n document:- Nom i cognoms
                         - Edat i data de naixement
                         - Adreça postal completa
                         - Telèfon de contacte
                         - Correu electrònic de qui concursa
                         - Tipus de vincle amb Cabrils

A l'assumpte del correu s'haurà d'indicar: XI Mostra Literària de Cabrils, el títol de l'obra, i la modalitat 

(poesia o prosa o microrelat).

4.2. Els treballs que es lliurin presencialment es poden presentar als següents punts: Centre Cívic La  

Fàbrica, L'Altell, Biblioteca Pública.

4.3. El dia límit per a la presentació de treballs és el 28 de març de 2019. 

5.  Premis

5.1. Hi haurà un únic premi per grup i modalitat. 

                              -En els grups A, B i C, el premi consistirà en un llibre i dues entrades per Port Aventura

                              -En el grup D, el premi serà de 246,91€.

                              -En el grup E, el premi serà de 370,38 €. 

                              -En el grup F, el premi serà de 493,83 €. 

5.2. Malgrat el que s'especifica a l'article 5.1. d'aquestes bases, el jurat pot considerar oportú concedir 

un accèssit, que en cap cas podrà superar el 50% del valors del premi de l'article 5.1. Per als grups 

A,B i C, el premi seria un llibre i tres entrades per al cinema.

5.3. Els premis dels grups D,E i F estan subjectes a la retenció de l'IRPF vigent.

6.  Premi extraordinari de microrelats

6.1. Hi haurà dos grups:

                              - Microrelat JOVE, de 12 a 18 anys

                              - Microrelat ADULT, a partir de 19 anys

6.2. Només es podrà presentar una obra per participant.

6.3. El tema és lliure  i només s'acceptaran relats fins a 140 caràcters, amb espais inclosos, tant en poesia 

com en prosa. No estan permesos el truncament de paraules ni les abreviacions.

6.4. Els treballs han de ser individuals, escrits en català i inèdits.

6.5. Les presentació de les obres seguirà el mateix criteri que l'indicat a l'apartat 4.

6.6. Hi haurà un únic premi per grup que serà de:

                              - Microrelat JOVE : un llibre i dues entrades per Port Aventura 

                              - Microrelat ADULT: un sopar per dues persones a un dels restaurants de Cabrils, a

                              decidir per l'organització.

7.  Jurat i veredicte

7.1. El jurat estarà format per les següents persones:

                              - Un/a representa de l'Escola l'Olivera

                              - Un/a representant de l'Escola Mas Maria

                              - Un/a representant de l'Institut de Cabrils

                              - Un/a representant de la Biblioteca de Cabrils

                              - Un/a representant de l'Ajuntament de Cabrils

                              - Els/les alumnes de l'Institut de Cabrils que formen part 

                              del Projecte de Servei Comunitari
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