
BASES 2020

Altres condicions

• L’Ajuntament es reserva la 
 possibilitat de publicar les obres 
 guanyadores en una primera edició.

• Qualsevol imprevist serà resolt 
 per la comissió organitzadora.

• El fet de concursar implica 
 l’acceptació total d’aquestes bases. 

Organitza: 
Regidoria de Cultura, 
Regidoria d'Educació 
Centre Espriu
Servei Municipal de Català 

www.arenysdemar.cat 

Mossèn Martí Amagat i Matamala 
(Banyoles, 1931-2011) va ser rector 
d’Arenys de Mar del 1974 al 2006 
i durant 25 anys va formar part 
del jurat de la Mostra Literària.

Va compaginar l’exercici del sacerdoci 
amb la participació en tasques 
socials i culturals i amb el conreu 
de la literatura, especialment la 
poesia. La seva obra consta de 
poemes sobre temes essencials 
de la condició humana com l’amor, 
la mort o el pas del temps, i reculls 
d’homilies o altres llibres de temàtica 
religiosa que fan palesa la seva 
manera humanista d’entendre la fe. 



 

Bases específiques

Objecte: L’Ajuntament d’Arenys 
de Mar convoca els Premis Mn. 
Martí Amagat, amb la finalitat de 
fomentar la creació literària.

Participants: Els participants han 
de ser residents a Arenys de Mar 
o estar-hi vinculats per feina o 
estudis. La Regidoria de Cultura 
comprovarà que es compleixi 
aquest requisit. Hi ha cinc grups:

GRUP A: fins a 8 anys 
GRUP B: de 9 a 11 anys
GRUP C: de 12 a 14 anys
GRUP D: de 15 a 18 anys
GRUP E: a partir de 19 anys

Obres concursants: Els treballs, en 
prosa o poesia, han de ser en català, 
individuals i inèdits. En queden 
exclosos els treballs que hagin estat 
premiats en altres concursos i els 
treballs tècnics o científics. No es pot 
concursar en més d’un municipi alhora.

Jurat

El jurat està format per persones 
de la vila vinculades a l’àmbit de la 
cultura. A criteri del jurat, els premis 
poden no ser concedits o bé se’n 
pot repartir l’import en diversos 
accèssits. També pot atorgar, si ho 
creu convenient, altres accèssits, 
que seran premiats amb llibres. 

Veredicte

El veredicte es farà públic al lloc i en 
la data que s’anunciaran oportunament, 
no més tard de dos mesos a partir 
de la data màxima de recepció dels 
treballs. Com és habitual es farà un 
acte de lliurament dels premis, en el 
transcurs del qual els guanyadors 
dels grups A, B i C rebran el lot de 
llibres. El premis corresponents 
als grups D i E es faran efectius 
mitjançant transferència bancària 
al compte que indiqui l’interessat.

Enllaç amb les Bases Reguladores 
dels premis de la Mostra Literària:

https://arenysdemar.cat/
ARXIUS/2020/CULTURA/Bases_
reguladores_en_catala.pdf

Característiques:

Extensió dels treballs:

Modalitat prosa
• Grups A, B i C: inferior 
 a 5 fulls Din A/4
• Grups D i E: mínim de 5 i 
 màxim de 15 fulls Din A/4

Modalitat poesia
A títol orientiu i  segons el grup al qual 
us presenteu, l’extensió haurà de ser 
similar a la indicada al punt anterior.

Format de presentació
• En format digital
• Lletra tipus Times New Roman,
 cos 12
• Interlineat de 1,5
• Als treballs que es presentin, 
 no hi pot constar el nom de 
 qui l’ha escrit. Poseu un
 full de portada on es faci 
 constar el títol del treball
 i l’edat o el grup al qual es
 presenta.

Presentació dels treballs
L’excepcional situació en què ens 
trobem i per tal de fer possible 
la celebració de la 39ª edició
de la Mostra Literària d’Arenys de Mar, 
hem adaptat alguns aspectes 
relacionats amb el format
i la manera de presentar els 
treballs al certamen d’aquest 
any 2020. La presentació dels
treballs a concurs es farà 
telemàticament tal com 
s’indica tot seguit:

L’enviament es farà mitjançant 
un formulari, que caldrà emplenar 
amb totes les dades

sol·licitades, al qual s’hi adjuntarà 
el treball en forma de fitxer PDF, 
que no podrà sobrepassar
els 5 MB. En el cas dels grups D i E, 
també s’hi haurà d’adjuntar, 
en un sol fitxer, una imatge 
de les dues cares del DNI.

Hi ha dos formularis segons la 
categoria en la qual es participa. 
Un, per als grups A, B i C. 
I un altre, per als grups D i E 
(inclosa la modalitat de microrelats).

Formulari per a les categories 
A, B i C, en aquest enllaç:
https://arenysdemar.cat/
formulari.php?id=38636

Formulari per a les categories 
D i E, en aquest altre enllaç:
https://arenysdemar.cat/
formulari.php?id=38639

Pareu atenció a l’hora de marcar 
la categoria i la modalitat 
en la que participeu.
En el cas que un mateix autor 
presenti més d’un treball, 
s’haurà d’enviar cada treball
mitjançant un formulari diferent.
Per qualsevol aclariment, 
us podeu posar en contacte 
amb el Centre Espriu enviant un  
correu a cespriu@arenysdemar.cat,  
o trucant al telèfon 93 795 99 28.
Es garanteix l’absoluta 
confidencialitat en relació a les 
dades contingudes als formularis.
Els arxius digitals de les obres 
no premiades i els formularis 
corresponents seran eliminats del
nostre sistema passats dos mesos 
de l’adjudicació dels premis.

Data màxima de lliurament: 
dijous 30 d’abril.


