
Bases generals i particulars del 
6è. Concurs de Relats breus, Poesia i Pintura ràpida

BASES GENERALS
Aquests certàmens,  convocats pel Consell Comarcal del Montsià, tenen com a finalitat estimular i 
reconèixer la creació literària i artística de la gent del nostre territori.

Aquestes bases generals pretenen fixar els criteris comuns d’aquests concursos; els específics s’han 
elaborat en unes bases particulars per a cadascun d’aquests.

CARACTERÍSTIQUES
S’adreça a tota la ciutadania empadronada en algun dels municipis de la comarca del Montsià, o bé a totes 
les persones vinculades a la comarca per motius laborals o d’estudi, sense límit d’edat.

S’han de lliurar tres còpies. Els originals portaran títol i aniran signats amb pseudònim. S’acompanyaran 
amb un sobre tancat o plica, a l’exterior del qual figurarà: SISÈ CONCURS DE RELATS BREUS, POESIA I 
PINTURA RÀPIDA i s’ha de fer referència a la modalitat que es presenta, el títol i el pseudònim coincident 
amb el que identifica l’obra; a l’interior, en un sobre apart, es farà constar el nom, cognoms, DNI, edat, 
adreça, adreça electrònica, telèfon de l’autor o autora i, si s’escau, justificant de vinculació a la comarca 
del Montsià. S’exclou d’aquests criteris als participants al concurs de pintura ràpida. 

Els treballs s’han de lliurar a la seu del Consell Comarcal del Montsià, plaça de Lluís Companys, s/n, 
d’Amposta.

RESTRICCIONS
Només s’admetrà un treball o obra per concursant en cadascuna de les modalitats.

Els treballs no poden anar signats, excepte els del concurs de pintura ràpida.

No seran vàlids els treballs prèviament publicats o que hagin obtingut premis en altres concursos. La seva 
presentació comporta que l’autor o autora no té compromesos els drets d’edició i que no han estat 
presentats a cap altre premi o certamen pendent d’adjudicació.

El resultat i lliurament dels premis es farà públic el dia 20 de novembre de 2013 en un acte a la sala Emili 
Vives del Consell Comarcal del Montsià, i es comunicarà amb anterioritat a les persones premiades a fi 
que aquestes puguin ser-hi presents.

El jurat pot declarar desert el concurs si considera que cap de les obres té prou qualitat. El jurat, si ho creu 
convenient, està facultat per concedir un accèssit.

Qualsevol qüestió que sorgeixi, no prevista en aquestes bases, serà resolta per l’organització i 
obligadament acceptada per les persones que hi participin.

Els originals no premiats es podran recollir a partir del dia 26 de novembre. Un cop transcorregut un mes, 
es considerarà que els autors hi renuncien i passaran a ser propietat del Consell Comarcal del Montsià.

Les obres guardonades passaran a ser propietat del Consell Comarcal del Montsià que es reservarà el 
dret de poder fer l’ús que cregui oportú.

L’organització tindrà cura de la integritat de les obres rebudes, malgrat que es desinhibeix de tota 
responsabilitat per pèrdua o altres danys que hi pugui haver. 

JURAT
El jurat de cada modalitat el presidirà el president del Consell Comarcal o conseller en qui delegui i 
actuaran com a vocals un representant de la mateixa comissió de cada grup polític i dos professionals per 
a cadascun dels àmbits de cada modalitat. Actuarà com a secretària del jurat, la titular de la Comissió de 
Cultura del Consell Comarcal del Montsià, amb veu però sense vot.
Al concurs de pintura ràpida a més, també formarà part del jurat la regidora de cultura de l’Ajuntament de 
Godall i un professional que designi aquest municipi.
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Bases específiques 6è. Concurs
 de Relats breus del Consell Comarcal del Montsià

El relat ha de ser en català,  el tema és lliure i l’obra ha de ser inèdita.

L’extensió màxima ha de ser de 10 pàgines mida DIN A4 i la mínima de 6. Es poden presentar escrits a 
màquina o ordinador, a doble espai, per una sola cara  (en queda exclosa la portada). El tipus de lletra ha 
de ser Arial o Helvètica, format 12. Les pàgines han d’anar numerades.   

El termini de presentació és el dia 30 de setembre de 2013 abans de les 12.00 hores.

Bases específiques 6è. Concurs
 de Poesia del Consell Comarcal del Montsià

El poema ha de ser en català, el tema és lliure i l’obra ha de ser inèdita.

L’extensió màxima ha de ser de 100 versos. Es poden presentar escrits a màquina o ordinador, a doble 
espai, per una sola cara. El tipus de lletra ha de ser Arial o Helvètica format 12. Les pàgines han d’anar 
numerades.

El termini de presentació  és el dia 30 de setembre de 2013, abans de les 12.00 hores.

1r PREMI: 400€

1r PREMI: 400€

Bases específiques 6è. Concurs de
 Pintura ràpida del Consell Comarcal del Montsià

Podran participar tots els artistes de la comarca o tots aquells que no en siguin,  però que estiguin o hagin 
estat matriculats en alguna de les escoles d’Art o Batxillerat Artístic del Montsià.

El tema és lliure, a elecció de l’artista, però ha de ser un motiu del municipi de Godall (paisatges, 
monuments, ambients, gent, etc.), l’obra ha de ser realitzada a la vista del públic i es podrà portar material 
(fotografia, peces d’escultura…) per tal de desenvolupar-la.

Els procediments pictòrics poden ser oli, acrílic, aquarel•la i dibuix. També s’accepten els procediments 
mixtos. No cal presentar l’obra emmarcada, però les aquarel•les i els dibuixos han d’anar sobre un suport 
rígid.

MIDES   Oli, acrílic, i mixtos: mínim 18 F i màxim 30 F.
Aquarel•la i dibuix: 65 x 50 cm.

El termini de preinscripció finalitza el dia 4 d’octubre de 2013, a les 12.00 hores a la seu del Consell 
Comarcal del Montsià, i a l’Ajuntament Godall, i el termini d’inscripció finalitza el mateix dia del 
concurs. Tots els participants han d’aportar una còpia del DNI; els que no siguin de la comarca han de 
justificar la seva vinculació mitjançat la matriculació o certificat d’estudis en alguna de les escoles d’Art o 
Batxillerat Artístic del Montsià. Als participants se’ls atorgarà un número per ordre d’inscripció.

El concurs serà el diumenge, 6 d’octubre de 2013 i començarà a les 8.30 hores del matí a l’Ajuntament 
de Godall. Els participants hauran de fer constar, en el moment de la preinscripció/inscripció, el lloc 
escollit per fer la seva obra. Cada participant ha de presentar la tela o suport amb què participarà al 
concurs a fi que sigui segellat per l’organització. S’oferirà esmorzar a les persones participants.

Les obres acabades es presentaran signades a l’Ajuntament de Godall abans de les 14.00 hores del 
mateix dia del concurs. A cada autor o autora se li donarà un rebut de l’obra lliurada.

L’obra premiada quedarà en propietat del Consell Comarcal del Montsià. 

Les obres no premiades seran lliurades al Consell Comarcal que les exposarà a la sala d’exposicions del 
Consell Comarcal del Montsià. Posteriorment, pels voltants de Nadal, les exposarà l’Ajuntament de Godall. 
Els autors podran designar un preu a les seves obres per a una possible venda al públic.

Una vegada clausurada l’exposició de Godall, els autors podran retirar les seves obres en el termini d’un 
mes. Les que no hagin estat recollides dintre d’aquest període es considerarà que els autors hi renuncien i 
passaran a ser propietat del Consell Comarcal del Montsià.

1r PREMI: 400€


