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CONVOCATÒRIA I BASES DEL VIII PREMI FONT DE 

SANTA CATERINA DE MICROCONTES - EDICIÓ 2019 
 

Objecte dels premis: 

L’Oficina de Català de Montornès (Consorci per a la Normalització Lingüística) i 

l’Ajuntament de Montornès del Vallès convoquen per vuitè cop el Premi Font de Santa 

Caterina de Microcontes amb l’ànim de promoure la sensibilitat per l’art, el gust per les 

lletres i l’ús de la llengua catalana. 

 

Requisits que han de reunir les persones concursants: 

- Per participar en aquest concurs cal ser major de 16 anys.  

- Hauran d’enviar dos arxius: un amb el microconte presentat, que haurà de complir les    

especificacions que s’indiquen en l’apartat de presentació de les obres, i un altre, 

identificat amb el títol de “plica”, on figuraran el títol del microconte, el nom i cognom de 

l’autor/a, el domicili, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.  

- Un cop rebut el treball, l’organització enviarà un correu electrònic per confirmar-ne la      

recepció correcta. Quan el jurat hagi deliberat, en cas de ser finalistes al premi o 

l’accèssit, l’organització es posarà en contacte amb els participants per comunicar-los-ho. 

Caldrà que els finalistes confirmin l’assistència a l’acte de lliurament del guardó.  

- La mera participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases així com 

les decisions del jurat. 

 

Premis: 

- Es lliurarà un premi de 350 € per al microconte guanyador i un accèssit de 150 €. 

 

Tema: 

- La temàtica és lliure. 

 

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 aquells pels quals 

els seus autors hagin percebut qualsevol compensació econòmica. Tampoc es tindran en  

compte els treballs que suposin, del tot o en part, còpia o plagi d’obres ja publicades, ja 

sigui pròpies com d’altres persones. 

- Només es pot presentar un treball per participant.  

- El microconte no pot sobrepassar els 750 caràcters amb espais a patir del títol. El tipus 

de lletra ha de ser Arial, amb cos 12 i interlineat 2. 

Important: no es tindran en compte els treballs que sobrepassin aquest límit. 

- El microconte s’haurà de presentar per correu electrònic en format Word (.doc o .odt 

Office lliure o similar).  

- Els treballs s’han d’adreçar a microcontesmontornes@cpnl.cat. 

Termini: 

- El termini de lliurament de treballs finalitzarà el divendres 18 d’octubre de 2019 a les 

23.59 h.  
 

Lliurament dels premis: 

- El lliurament dels premis i la festa literària tindrà lloc per les festes de Sant Sadurní,   

patró de la localitat, el dijous 28 de novembre a les 19 h al Teatre Municipal de 

Montornès (en cas que no pugui tenir lloc en l’equipament indicat, s’informarà amb 

antelació del lloc alternatiu).  

- En l’acte de lliurament es llegiran alguns dels microcontes participants proposats pel  

jurat. L’organització es posarà en contacte amb els autors o autores d’aquests textos 

triats pel jurat per animar-los a llegir el seu microconte en l’acte. Aquells que vinguin a 

llegir el seu treball rebran un petit obsequi. 

- L’acte literari comptarà amb la participació d’alumnes de l’Escola de Música, Dansa i 

Aula de Teatre de Montornès, que escenificaran els contes guanyadors de l’edició de 

2017.  
 

Jurat i criteris de valoració: 

- El jurat estarà format per Anna Poderoso, tècnica de Cultura i Festes; Glòria Catafal, 

directora de la Biblioteca de Montornès; Marc Colàs, tècnic de Promoció de la Salut i   

Cooperació Internacional, i  Mercè Rubí i Arturo Padilla,  en qualitat de jurats                

especialitzats vinculats al món de la literatura de la comarca del Vallès Oriental. Reyes 

Barragán, tècnica de normalització lingüística de l'Oficina de Català de Montornès, 

actuarà com a secretària amb vot. 

- La puntuació màxima de cada membre del jurat serà de 6 punts, amb una puntuació  

màxima de fins a 30 punts: 

 - Innovació i originalitat del treball (fins a 2 punts). 

 - Intensitat expressiva i capacitat suggeridora del text (fins a 2 punts). 

 - Correcció en l'ús de tots els recursos lingüístics (fins a 2 punts).  

- A judici del jurat, qualsevol premi podrà declarar-se desert si la qualitat de les obres no 

mereix una mínima puntuació. 

- Qualsevol circumstància o conflicte no previst per aquestes bases serà resolt pel       

Departament de Cultura, Festes i Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Montornès del  

Vallès. 
 

Devolució de les obres no premiades: 

- Els arxius de les obres no premiades seran eliminats. 

Podeu consultar el text complet de les bases a www.montornes.cat o bé a  

cultura.gencat.cat/ca/ilc/programes/premis-literaris . 

 

Montornès del Vallès, juliol de 2019  

 

(Bases pendents d’aprovació per la Junta de Govern Local) 
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