BASES PER A L’ATORGAMENT DEL PREMI “CONTES BAIX EBRE 2015”
ORGANITZAT PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I DESTINAT A ALUMNES
DE 6è DE PRIMARIA I 2n D’ESO.

1. Objecte i temàtica del concurs
La finalitat d’aquest concurs és fomentar la creació literària i la lectura i donar a conèixer la
comarca.
El conte haurà de ser sobre la temàtica “Via Verda del Baix Ebre”.

2. Destinataris i modalitats
El concurs està adreçat als alumnes d'ensenyament secundari obligatori de tots els centres
de la comarca del Baix Ebre.
Hi haurà dues modalitats:
Modalitat A: alumnes de 6è de primària
Modalitat B: alumnes de 2n d’ESO
3. Termini i lloc de presentació dels treballs
Data límit per presentar el contes: 27 de febrer de 2015, a les 14.00 hores
Lloc: Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre
4. Sistema de presentació
Els contes es presentaran a través dels diferents centres educatius.
Cada centre presentarà dos treballs per modalitat (un per curs). El sistema de selecció serà
el que estableixi el propi centre.
Els contes es presentaran dins un sobre blanc, sense logotips, que contindrà:
- El conte. Els conte haurà de ser en català, original i inèdit, i no podrà haver estat premiat
en altres concursos. S'admetran contes amb una extensió compresa entre 1 i 3 pàgines, a
una cara, amb lletra ARIAL a 12 punts i interlineat 1,5. A la primera pàgina, a dalt i a la dreta,
caldrà fer constar:
(1) Conte per participar al PREMI “CONTES BAIX EBRE 2014”
(2) Títol del conte (a elegir pel participant)
(3) Pseudònim (a elegir pel participant)
(4) Curs (6è de Primària 2n d’ESO, sense fer cap menció al centre escolar)
Qualsevol relat que no compleixi amb aquestes bases serà descartat.

- Annex 1 amb les següents dades de l'autor: nom, cognoms, telèfon de contacte de l’autor,
pseudònim, curs i centre. L’annex anirà dintre un sobre més petit, tancat, i sense
identificacions.
Per a identificació a efectes de Registre, el sobre blanc es presentarà acompanyat d’una
sol·licitud de participació, d'acord amb el model annex 2.
5. Premis
S’atorgarà un premi i un accèssit per a cadascuna de les modalitats del premi
Premi per a cada modalitat
- una bicicleta
- trofeu commemoratiu
- publicació del conte al Setmanari
Accèssit per a cada modalitat
- 100 euros en material escolar
- trofeu commemoratiu
6. Jurat i procediment d'atorgament
Dins el procediment d’atorgament es constituirà el jurat, que estarà format per :
President
- President de la Comissió Informativa de Foment de la Cohesió Social.
Vocals
- Un representant de cadascun dels grups polítics de la corporació
- Dos escriptors/ores
- Dues persones que desenvolupin activitats de contacontes
- Un professional dedicat a la il·lustració de contes
- La coordinadora de l’Àrea de Foment de la Cohesió Social del Consell Comarcal del Baix
Ebre
- La tècnica de Cultura del Consell Comarcal del Baix Ebre, qui actuarà com a secretària del
jurat
L’ordenació i instrucció del procediment de concessió serà realitzada per l'Àrea de Foment
de la Cohesió Social.
En la valoració dels textos, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:
- Originalitat i creativitat del conte (50 punts)
- Qualitat literària (30 punts).
- Riquesa i varietat de vocabulari (20 punts)

7. Lliurament dels premis
El lliurament dels premis es realitzarà en un acte públic celebrat a la seu del Consell
Comarcal del Baix Ebre durant el mes de juny de 2015, que es comunicarà oportunament
als centres.
8. Propietat dels treballs i acceptació de les bases
Els textos guanyadors seran propietat del Consell Comarcal del Baix Ebre i l’ens comarcal
els podrà reproduir i distribuir fent constar sempre la seva autoria.
La resta de contes presentats al concurs no podran ser reproduïts ni utilitzats, per cap
concepte, pel Consell Comarcal del Baix Ebre.
Els autors podran recollir els seus textos fins el dia 30 de setembre de 2015. A partir
d'aquesta data els documents podran ser destruïts.
El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
9. Criteris Generals
•

La presentació del conte implicarà l’acceptació d’aquestes bases, com també el
consentiment de l’autor a la divulgació o edició d’aquest, en cas que el Jurat així ho
cregui oportú.

•

La presentació del conte comporta, així mateix, el compromís del seu autor a no
retirar-la de concurs.

•

L’autor serà responsable de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

•

El Jurat podrà declarar un o tots dos premis deserts.

•

La decisió del Jurat és inapel·lable.

• El Jurat resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases.
Tortosa (Baix Ebre), novembre de 2014

