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Històries Vives del Segrià

III Premi de Relats Curts del Consell Comarcal del Segrià

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular el 3r Premi de Relats Curts 
del Segrià que organitza el Consell Comarcal del Segrià, per 
normalitzar la llengua catalana i la divulgació literària. 

Premis

Es fixa un primer premi de 500 euros per a l’obra guanyadora 
i dos accèssits de 200 euros, si escau, d’acord amb la qualitat i 
l’adaptació a aquestes bases dels relats presentats. El treball 
guanyador i els dos accèssits formaran part d’una publicació 
promoguda pel Consell Comarcal del Segrià. 
En l’esmentada publicació s’hi podran incloure altres obres, que 
no hagin estat premiades. En aquest cas, la decisió de la publi-
cació de les obres recaurà en els autors, un cop comunicada la 
proposta del jurat.

Destinataris  

Poden participar en aquest certamen totes les persones interes-
sades que, el dia 12 de gener de 2015, hagin complert 16 anys. 

Temporització

En la convocatòria de 2014-2015 els relats podran presentar-se 
fins al dia 12 de gener de 2015. Els guanyadors es nomenaran en 
un acte públic, coincidint amb l’acte commemoratiu de la Diada 
de Sant Jordi del Consell Comarcal del Segrià. L’acte de lliura-
ment serà públic.

Àmbit i característiques del relat

- Els relats han d’estar escrits en llengua catalana. 
- La temàtica ha de referir-se a la comarca i/o els municipis del 
Segrià. 
- Han de fonamentar-se en fets i esdeveniments reals, po-
dent-se presentar qualsevol referència verídica de suport a 
l’esdeveniment (retall diari, per exemple).
- Els originals han de ser inèdits, no premiats en cap altra convo-
catòria i signats per un únic autor. 
- Els treballs s’han de presentar mecanografiats, en format Din-
A4 d’extensió màxima de 25 pàgines impreses per ambdues cares 
(50.000 matrius o conjunt de caràcters i espais en blanc) i es pre-
sentarà en una versió preparada per a la seva publicació: format 
de processador de text Word per a Windows a doble espai, amb 
un tipus de lletra Arial a mida 12 (una mitjana de 2.000 matrius 
per pàgina). Al processador de text Word per a Windows el re-

compte de matrius es pot fer mitjançant el menú Eines, funció 
Comptar paraules, a l’epígraf del quadre d’estadístiques Caràct-
ers amb espais. Les pàgines han d’estar numerades i a l’arxiu se 
li haurà aplicat el corrector gramatical per defecte.  

Condicions per a la presentació

- Només es podrà presentar una obra per autor, en cada convo-
catòria.
- S’hauran de presentar cinc exemplars de l’obra, (sense grapes ni 
enquadernats) en un sobre tancat, a l’exterior del qual hi haurà 
de constar el títol de l’obra i l’anotació “III Premi de Relats Curts 
del Segrià”. 
- Cal que les obres es presentin de manera anònima i sense que 
enlloc hi consti el nom de l’autor. El text únicament inclourà el 
títol del treball.
- Els treballs s’han de lliurar directament o bé per correu certifi-
cat al Registre d’entrada del Consell Comarcal del Segrià (c. del 
Canyeret, 12 25007 Lleida). En aquest cas, l’autor prendrà càrrec 
de les despeses de la tramesa.  
- Juntament amb els 5 exemplars de l’obra s’ha de presentar en un 
sobre tancat les dades següents: nom i cognoms de l’autor, NIF, 
adreça i CP, telèfon, adreça electrònica i breu nota biogràfica.
- En el cas dels participants menors de 18 anys caldrà, a banda, 
presentar juntament amb les dades personals, l’aprovació ex-
plícita del seu tutor legal.
- Tots els treballs seran admesos pel secretari del certamen, qui 
en garantirà els drets de custòdia, d’acord al procés de delibe-
ració i selecció dels guanyadors. El secretari no formarà part 
del jurat i serà nomenat pel president del Consell Comarcal del 
Segrià.
 
Jurat i procés de selecció 

El jurat estarà format per membres relacionats amb el món de 
la llengua i de la literatura catalanes i representants del Consell 
Comarcal del Segrià. El jurat proposarà els relats guanyadors 
perquè sigui el president de l’ens comarcal qui aprovi la reso-
lució dels premis. El jurat podrà declarar desert el certamen si 
considera que les obres no abasten la qualitat suficient. La seva 
resolució serà inapel·lable.

Consideracions finals

El Consell Comarcal del Segrià es reserva els drets d’edició i re-
producció dels treballs guanyadors. 
En qualsevol circumstància el Consell Comarcal del Segrià ga-
ranteix l’autoria dels relats, tal i com estableix la legislació vigent.
El jurat serà designat per a la interpretació, la deliberació i la 
resolució d’aquestes bases, en les condicions que, extraordinàri-
ament, ho requereixin.
L’acceptació d’aquestes bases és condició indispensable per par-
ticipar al certamen.


