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La resolució del jurat es farà pública en el decurs de l’acte de
lliurament dels premis el dia 1 de juny de 2023 a les 18.30 h a la
sala Joan Comellas (Edifici Centre).

Drets d’autoria

La propietat de les obres presentades és dels seus autors o
autores. L’Ajuntament del Masnou es reserva el dret a fer una
primera publicació i reproduir les obres, totalment o
parcialment, en publicacions posteriors o en edicions pròpies de
l’Ajuntament del Masnou, així com al web 
sempre fent referència a l’autoria.

Mostra Literària del Maresme 

L’Ajuntament del Masnou presentarà les obres guanyadores a la
fase comarcal de la Mostra Literària del Maresme. Les obres
presentades als Premis Goleta i Bergantí de Narrativa i Poesia
Catalanes que no es corresponguin a les categories convocades
es presentaran de manera directa a la fase comarcal de la
Mostra Literària del Maresme.

Acceptació de les bases

Qualsevol punt no previst en aquestes bases serà resolt pel
comitè organitzador. El fet de concursar implica l’acceptació
total d’aquestes bases.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar amb la
Biblioteca.

BIBLIOTECA JOAN COROMINES
Carrer de Josep Pujadas Truch, 1A. 08320 El Masnou
Telèfon: 93 557 18 88
b.masnou.jc@diba.cat
bibliotecavirtual.diba.cat/masnou-el-biblioteca-joan-coromines

www.elmasnou.cat,



Convocatòria de la 44a edició dels Premis Literaris Goleta i Bergantí
de Poesia i Narrativa Catalana

Participants

Residents al Masnou o alumnes d’un centre escolar de la vila en edats
compreses entre 9 i 18 anys complerts abans del 25 d’abril de 2023.

Hi ha tres grups, repartits de la manera següent:

· GRUP A (de 9 a 11 anys)
· GRUP B (de 12 a 14 anys)
· GRUP C (de 15 a 18 anys)

Modalitats

En tots els grups hi ha les modalitats de poesia i de prosa.
Es pot presentar com a màxim una obra per a cada una de les
modalitats.

Característiques

El tema és lliure.

Els treballs han de ser individuals, escrits en català i totalment inèdits.
En prosa, l’extensió ha de ser inferior a 5 DIN-A4 per als grups A i B. 
Pel que fa al grup C, l’extensió mínima ha de ser de 5 DIN-A4, i la
màxima, de 10 DIN-A4. 

En la modalitat de poesia, l’extensió indicada és només a títol orientatiu:
per als grups A i B, màxim 2 poemes de 10 a 25 versos cada un; per al
grup C, un màxim de 4 poemes de 20 a 50 versos cada un. Tots els
treballs han de ser escrits per una sola cara, amb un espai entre línies
d’1,5 i un cos de lletra Verdana 12.

A la capçalera de les obres hi ha d’haver escrit el pseudònim, en cap cas
no hi ha de constar l’autoria. Els treballs tècnics i científics queden
exclosos de la present convocatòria.

Presentació de treballs

Totes les obres s’han de trametre per correu electrònic, a l’adreça: 

En l’apartat Assumpte s’hi ha de fer constar la modalitat (prosa o poesia) 
i el grup (A, B o C).

En el cos del missatge s’hi ha de fer constar el nom del premi, el títol de
l’obra i el pseudònim.

L’original que opta al premi s’ha d’ajuntar a aquest missatge en format PDF.
Aquest document en format PDF ha de tenir com a títol el mateix de l’obra.
En un altre document adjunt, en format Word o PDF, s’hi han de fer constar
les dades personals de l’autor o autora: nom, cognoms, document d’identitat
(si escau) i telèfon; títol de l’obra; modalitat i grup en què participa.
Quan es tracti d’alumnes de centres del Masnou, s’hi ha de fer constar el
centre on estan matriculats i el curs. 

La persona responsable de secretaria, que no és membre del jurat, rep els
originals i garanteix l’anonimat de l’autoria. Un cop s’hagi rebut l’original, es
confirmarà per correu electrònic a l’autor o autora.

El fet de concursar suposa acceptar el consentiment per a la consulta i
l’obtenció de documents generats per l’Ajuntament o altres administracions
públiques que acreditin que es troben al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

Termini d’admissió dels treballs

La data límit per presentar les obres és el 25 d’abril de 2023. 
Passat aquest termini, no s’accepta cap obra.

Dotació del premi

· Primers premis: val per bescanviar per un lot de llibres per valor de 150 €.
· Segons premis: val per bescanviar per un lot de llibres per valor de 75 €.

Els vals dels lots de llibres es podran bescanviar a la llibreria QuatreCincU,
carrer Comas, 4, d’Alella. El termini de per fer-los efectius és el dia 31 de
juliol de 2023.

Jurat

El jurat és nomenat pel comitè organitzador dels premis.

goletaiberganti@elmasnou.cat.


