AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
-- CULTURA --

XV PREMI CONTARELLA DE LITERATURA INFANTIL 2017
BASES
1. Poden optar al XV premi Contarella de Literatura Infantil 2017 que convoca l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, i que des de la XIII convocatòria de l'any 2013 té caràcter biennal,
totes les obres (contes o narracions breus) de tema lliure, rigorosament inèdites, adreçades
al públic infantil, i que no hagin estat premiades en cap altre certamen.
2. Les obres es poden presentar en qualsevol de les llengües oficials de Menorca: català o
castellà.
3. Les persones aspirants al premi han de tenir l'edat mínima de 14 anys. Els guanyadors del
premi no poden presentar-se fins després de passades tres convocatòries des que s'obtingué
el guardó.
4. El premi per a aquesta convocatòria consisteix en una quantia de 500 € i el compromís de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca de publicar l'obra guanyadora durant del mes d'abril
de l'any 2018, moment en el qual també seran presentades les bases de la convocatòria
següent. La il·lustració de l'obra guanyadora anirà a càrrec de l'alumnat dels tallers de Dibuix
i Pintura del Centre Municipal d'Art de Ciutadella. L'import del premi inclou els drets d'autor
de l'obra guanyadora de la primera edició.
5. El premi s'atorgarà per votació d'un jurat, que serà designat per l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca.
6. El premi no es podrà repartir entre dues o més obres; açò no obstant, el Jurat podrà
declarar-lo desert si estima que cap de les obres presentades té prou qualitat.
7. L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca podrà optar per adjudicar-se, preferentment, els
drets de qualsevol de les obres seleccionades que no hagin obtingut el premi però que el
Jurat consideri d'interès.
8. Les obres presentades s'han d'atenir a les condicions següents:
a) L'extensió de les obres no pot ser inferior a sis folis DIN A4 ni superior a tretze,
mecanografiats amb cos de lletra de dotze punts i amb un màxim de trenta-quatre
línies per foli.
b) Les obres originals s'han de presentar per duplicat, en suport paper i signades sota
lema o pseudònim. També, s'hi ha d'adjuntar un sobre tancat a part on a l'interior hi
figurin el lema o pseudònim, el nom i els llinatges, el número de DNI, l'adreça (postal
i electrònica) i el telèfon de l'autor; i que a l'exterior hi dugui la llegenda Per al XV
Premi Contarella de Literatura Infantil 2017, el lema i el pseudònim utilitzat. Si l'autor
desitja que l'obra es faci pública només amb pseudònim, cal que ho indiqui
expressament. Posteriorment, el guanyador haurà de lliurar a l'Ajuntament la narració
en format digital.
9. El termini d'admissió d'originals finalitza el 17 de febrer de 2017 a les 14 h. Els originals es
poden lliurar en mà o s'han de remetre a: Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Regidoria de
Cultura. Plaça des Born, 15. 07760 Ciutadella de Menorca. Per a informació, s'habiliten el
telèfon 971 48 41 54 i l'adreça electrònica cultura@ajciutadella.org
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10. El premi es lliurarà en un acte públic que tindrà lloc al voltant de la Festa del Llibre de
2017, coincidint amb les activitats dels dies pròxims al 23 d'abril. Amb l'antelació suficient,
l'Ajuntament anunciarà l'hora, la data i el lloc de l'acte del lliurament del premi.
11. Una vegada adjudicat el premi, els autors que no siguin premiats podran recollir els
originals a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (Regidoria de Cultura) a partir del dia 2 de
maig de 2017 i durant sis mesos, a partir dels quals l'Ajuntament en podrà disposar
lliurement.
12. El fet de presentar-se al premi comporta l'acceptació de la totalitat de les prescripcions
d'aquestes bases; així com del dictamen del Jurat, que serà inapel·lable.
Ciutadella de Menorca, abril de 2016
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