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BASES CONVOCATÒRIA PREMIS  
CONCURS LITERARI I DE POESIA 2022 

LA UNIÓ DE MAS RAMPINYO 
 
 
1. Podran prendre part en aquest concurs les obres inèdites, originals, en català̀ i no premiades en altres 
concursos.  
2. S’estableixen dues seccions: SECCIÓ GENERAL i SECCIÓ SOCIS  
 

SECCIÓ GENERAL  
 
3. CATEGORIES:  
-INFANTIL: Escriptors/es nascuts de 2009 a 2012. 
-JUVENIL: Escriptors/es nascuts de 2005 a 2008.  
-ADULTS: Escriptors/es nascuts fins 2004.  
 
4. CARACTERÍSTIQUES:  
4.1. Categoria INFANTIL: 
-Estil: Narrativa curta -Tema: Lliure 
-Extensió́: Mínim 6 línies / Màxim de 30 línies 
-Presentació́: DIN A-4. Mecanografiat per una cara a doble espai.  
-S’admeten il·lustracions integrades en el text  
 
4.2. Categoria JUVENIL i ADULTS: 
-Estil: Narrativa curta  
-Tema: Lliure  
-Extensió́ :  JUVENIL Mínim 5 planes / Màxim 25 planes  

ADULTS Mínim 15 planes / Màxim 50 planes 
-Presentació́: DIN A-4. Mecanografiat per una cara a doble espai. 
 
4.3. Categoria POESIA: 
-Tema: Lliure  
-Extensió́: Màxim 5 planes-100 versos  
-Presentació́: DIN A-4. Mecanografiat per una cara a doble espai.  
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5. PREMIS:  
5.1. Els premis a l’obra guanyadora en categoria GENERAL seran:  
CATEGORIA INFANTIL: Lot de material escolar 
CATEGORIA JUVENIL: 50€  
CATEGORIA ADULTS: 100 €  
5.1.2. Les dotacions econòmiques dels premis restaran sotmeses a la retenció establerta per la normativa 
tributaria vigent. 

 
SECCIÓ SOCIS 
6. En aquesta secció́ hi podran participar nomes aquelles persones que siguin socis de La Unió de Mas 
Rampinyo. 
6.1. Es valorarà̀ que l’argument, físic o conceptual, es relacioni amb La Unió de Mas Rampinyo. 
 
7. CATEGORIES:  
-INFANTIL: Escriptors/es nascuts de 2009 a 2012. 
-JUVENIL: Escriptors/es nascuts de 2005 a 2008.  
-ADULTS: Escriptors/es nascuts fins 2004.  
 
8. CARACTERÍSTIQUES: 
 
8.1. Categoria INFANTIL:  
- Estil: Narrativa curta  
–Tema: Lliure - Extensió́: Màxim 5 planes  
-Presentació́: DIN A-4. Mecanografiat per una cara a doble espai.  
-S’admeten il·lustracions integrades en el text.  
 
8.2 Categoria JUVENIL i ADULTS: 
-Estil: Narrativa curta  
-Tema: Lliure  
-Extensió́:  JUVENIL Mínim 5 planes / Màxim 25 planes  

ADULTS Mínim 15 planes / Màxim 50 planes 
-Presentació́: DIN A-4. Mecanografiat per una cara a doble espai. 
 
8.3. Categoria POESIA: 
-Tema: Lliure  
-Extensió́: Màxim 5 planes-100 versos 
-Presentació́: DIN A-4. Mecanografiat per una cara a doble espai.  
 
 
9. PREMIS:  
9.1. Els premis a l’obra guanyadora en categoria LOCAL seran:  
CATEGORIA INFANTIL: Lot de material escolar  
CATEGORIA JUVENIL: 50€  
CATEGORIA ADULTS: 100 €  
9.1.2. Les dotacions econòmiques dels premis restaran sotmeses a la retenció establerta per la normativa 
tributaria vigent. 
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10. MENCIÓ ESPECIAL DE POESIA  
El jurat atorgarà el premi especial MIGUEL ALCON de poesia a l’obra que millor sàpiga reflectir els valors de 
La Unió de Mas Rampinyo. 

 

BASES COMUNS A LES DUES CONVOCATÒRIES  
TERMINI i LLIURAMENT DE LES OBRES:  
Fins el dia 1 d’abril de 2022 
12.1. Les obres s’hauran de presentar per via telemàtica a info@la-unio.cat, indicant a quina categoria 
opten. 
12.2. El treball s’haurà̀ de presentar en format digital (PDF). Les obres hauran de presentar-se 
obligatòriament sota pseudònim. A la primera pàgina de l’obra s’indicarà el títol i el pseudònim o lema.  
No hi ha de constar cap dada identificativa de l’autoria al document. Dins el correu electrònic s'hauran 
d'indicar el seu nom, edat i telèfon de contacte a efectes de l’organització així com la categoria a la que 
participen. 
12.3. L'organització garanteix que les dades personals recollides al formulari no seran facilitades als 
membres del Jurat fins que no s'hagi concedit el premi. Els membres del Jurat, durant el procés de 
deliberació, només tindran accés al títol, al pseudònim o lema i al contingut de l’obra. 
12.4. Els participants de la categoria “SOCIS” hauran d'indicar que son socis i el tipus d’associat per a la 
seva comprovació. 
12.5. Nomes s’admetrà̀ una sola obra per autor i categoria.  
 
JURAT I VEREDICTE: 
13.1. El jurat estarà format per persones vinculades al món de la cultura local, autoritats municipals, 
col·laboradors de l’entitat i components de la junta directiva. 
13.2. La decisió del jurat serà̀ inapel·lable.  
13.3. El veredicte del jurat i l’entrega de premis es dura a terme el dia 22 d’abril de 2022 a les 20:30h a la  
cerimònia que es tindrà lloc a la sala d’actes de La Unió de Mas Rampinyo. Uns dies abans es comunicarà 
per privat als finalistes escollits de cada categoria la seva candidatura i la invitació al acte de lliurament. 
13.4. La persona guanyadora o en la qual delegui s’haurà de personar a l’acte per recollir el premi.  
La no assistència a l’acte suposarà la renuncia al premi. 
13.5. El jurat es reserva la possibilitat de considerar desert algun dels premis si així́ ho considera oportú́.  
13.6. El jurat podrà̀ concedir els accèssits que consideri oportuns.  
 
ALTRES: 
14. L’obra guanyadora serà editada i publicada en format electrònic d’accés gratuït per la Unió de Mas 
Rampinyo.  
14.1. La participació en aquest premi implica la cessió a favor de La Unió de Mas Rampinyo, en exclusiva, 
de tots els drets patrimonials de propietat intel·lectual de les obres o prestacions protegides que es puguin 
derivar de la seva participació per tal de difondre'ls a qualsevol mitjà, format, suport i modalitat. Aquesta 
cessió és a títol gratuït fins al període màxim de protecció legal.. 
14.2. La Unió de Mas Rampinyo es reserva el dret a publicar i difondre els treballs presentats. 
14.3. Les dotacions econòmiques dels premis restaran sotmeses a la retenció establerta per la normativa 
tributaria vigent. 
14.4 Els concursants es comprometen a acceptar íntegrament les bases de la convocatòria. Les qüestions no 
previstes en aquestes bases es resoldran segons el criteri del Jurat. 
 
 


