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BASES DEL PREMI  FONT DE SANTA CATERINA DE MICROCONTES EDICIÓ 2013

A. Objecte dels premis:
- El Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Montornès del Vallès convoquen per 
cinquè cop el Premi Font de Santa Caterina de Microcontes amb l’ànim de promoure la sensibilitat per 

humanitats, el premi pren el nom d’una font que va ser lloc de trobades populars de la gent d’aquestes 
contrades. Conservada enmig d’una zona industrial d’una comarca amb una forta pressió urbanística, el 
gest de donar a un premi literari el nom d’una font vol vindicar que el territori, tal com passa amb la 
llengua i la cultura, l’hem de deixar als nostres descendents en tan bon estat com el vam rebre dels 
nostres avantpassats. Amb el nom del premi, Montornès del Vallès vol defensar la natura en equilibri amb 
l’activitat econòmica, i la cultura en harmonia amb el progrés.

B. Requisits que han de reunir les persones concursants:
- Per participar en aquest concurs cal ser major de 16 anys. Els participants que enviïn el conte per correu 
postal han de presentar el treball en un sobre juntament amb una fotocòpia del DNI, les seves dades 
personals i un número de telèfon. Si el conte s’envia per correu electrònic caldrà adjuntar aquesta 
informació i el DNI escanejat. 
- Per participar en aquest concurs és indispensable l’acceptació d'aquestes bases.

 C. Premis:
- Es lliurarà un premi de 350 euros per al microconte guanyador, i un accèssit de 150 euros.

D. Tema:
- La temàtica és lliure.

E. Presentació de les obres al concurs:
- Els treballs han de ser escrits en llengua catalana.
- No es tindran en compte els treballs premiats en altres concursos o els publicats a través de qualsevol 
mitjà.
- Només es pot presentar un treball per participant.
- El microconte no pot sobrepassar les 10 línies; la lletra ha de ser Times New Roman mida 12; l’interlineat 
d’1,5 línies, i la presentació de pàgina, normal (marges superior i inferior 2,5 cm, esquerre i dret 3 cm). 
Important: no es tindran en compte els treballs que sobrepassin aquest límit ni tampoc els manuscrits.
- El microconte es pot presentar per correu electrònic en format PDF o bé per correu postal. Si s’opta pel 
correu postal caldrà presentar el conte per quintuplicat en fulls DIN A4.
- Qui vulgui presentar-se amb pseudònim podrà fer-ho. En aquest cas haurà d’enviar el conte per correu 
postal i adjuntar la informació en una plica.

de Català de Montornès, av. del Riu Mogent, 2, 08170, Montornès del Vallès. 

F. Termini:
- El termini de lliurament de treballs és el divendres 18 d’octubre de 2013 a les 15 h. Els tramesos per 
correu postal cal que hagin estat segellats abans d’aquesta data.

G. Lliurament dels premis:
- El lliurament dels premis i la festa literària tindrà lloc durant les festes de Sant Sadurní.
- En l’acte de lliurament es llegiran alguns dels microcontes proposats pel jurat. Els autors que vinguin a 
llegir el seu microconte rebran un petit obsequi.

H. Drets;
Propietat dels treballs:
Les persones premiades conservaran els drets morals sobre les obres però cedeixen expressament al 
Consorci per a la Normalització Lingüística i a l’Ajuntament de Montornès del Vallès, amb exclusivitat i 
sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor, i per tot l’àmbit 
territorial, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual dels microcontes premiats al concurs, de 
conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així 

-cionals, comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga pròpies del Consorci per a la Normalització 
Lingüística i de l’Ajuntament de Montornès.
Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per 
qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o 

incloses les  plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0.
En conseqüència, el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Montornès del Vallès 
podran utilitzar i cedir, en tot o en part, a favor de la persona física o jurídica que creguin convenient i 
sense cap limitació, els drets de la propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part de les persones 
participants de percebre cap compensació addicional.
El mer fet de participar no pot generar drets de cap mena en els autors dels microcontes,
llevat dels casos esmentats de les persones guanyadores, les quals tenen dret als premis corresponents.

Protecció de dades:
En compliment d’allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades, s’informa que les dades 

gestionar aquest Premi.

I. Jurat i criteris de valoració:

Vallès, la bibliotecària de la biblioteca municipal, el tècnic de joventut de l’Ajuntament, la tècnica de 
cultura de l’Ajuntament i una persona de la comarca del Vallès Oriental relacionada amb el món de la 
literatura .
-El jurat valorarà, a banda de la intensitat expressiva i la capacitat suggeridora del text, la correcció en l'ús 
de tots els recursos lingüístics.
- A judici del jurat, qualsevol premi podrà declarar-se desert si la qualitat de les obres no mereixen una 
mínima puntuació.

i Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
J. Devolució de les obres no premiades:
- Les obres no premiades seran destruïdes.

concedeixen els premis:
- Un cop es coneguin els guanyadors del concurs, les persones premiades hauran d’entregar, en el termini 
de deu dies, una fotocòpia de les seves dades bancàries a la recepció del Casal de Cultura, perquè se’ls faci 
la transferència bancària amb l’import del premi.
Es procedirà al pagament un cop l’òrgan competent (JGL) així ho aprovi.

Montornès del Vallès, maig de 2013
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