
  

  

XL MOSTRA LITERÀRIA DEL MARESME 
FASE LOCAL, TIANA 2023 

       

       
1.- PARTICIPANTS           

       
1.1.- Hi haurà 5 grups repartits de la següent manera:   

       

 GRUP A: de 6 a 8 anys     

 GRUP B: de 9 a 11 anys     

 GRUP C: de 12 a 14 anys     

 GRUP D: 15 a 18 anys     

 GRUP E: de 19 anys en endavant    

       
Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat de l’autor/a abans del 30 d’abril de 
2023. 

       
1.2.- Podran participar a la XL Mostra Literària de Tiana:   

       

 · Totes les persones residents a Tiana.   

 
· Els alumnes de les escoles de Tiana, residents o no, que podran participar 
a través dels centres educatius i/o a de forma individual. 

 

 

 

 
      

2.- OBRES CONCURSANTS         

       
2.1.-  En tots els grups hi haurà la modalitat de poesia i prosa.  

       

2.2.- Els treballs hauran de ser individuals, originals i mecanografiats a una sola cara. 

2.3.- Només s’acceptarà una obra per categoria, modalitat, participant i municipi. En el 
cas que es presenti més d’una obra per modalitat i autor i/o més d’un ajuntament 
quedaran desqualificats. 

       

       

       

       

       
 
 
  

 
 
      



  

  

 
 
 
  

3.- CARACTERÍSTIQUES           

       
3.1.- La temàtica és lliure.      

       
3.2.- Escrits preferentment en català i inèdits quan es presentin a la fase local.  
 
3.3.- L'extensió màxima, per les obres de les modalitats de poesia i prosa dels grups 
A,B i C és de 5 cares de DIN-A4. L'extensió màxima, per les obres de les modalitats 
de poesia i prosa dels grups E i F és de 15 cares de DIN-A4. L'extensió indicada és a 
títol orientatiu. 
  
3.4- Preferiblement els treballs han de ser escrits en Times New Roman 12, espai entre 
línies 1,5 punts i mida DIN A-4, per una sola cara. 
 
3.5.- Queden exclosos els treballs tècnics i científics. 
 
3.6.- Les obres que resultin guanyadores a la fase local es presentaran a la fase 
comarcal del Maresme. En relació a les bases del Consell Comarcal del Maresme 
només es podran presentar a la fase comarcal les obres escrites en català. 
       

 
4.- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS         

       
4.1.- Els treballs es podran presentar a través del correu electrònic a l’adreça:  
 
tiana.mliteraria@tiana.cat, indicant a l’assumpte “Mostra Literària de Tiana 2023”, i en 
el cos del missatge: Títol, Pseudònim, Grup (A,B,C,D o E) i la modalitat (prosa o 
poesia). 
 
4.2.- Adjunt hi haurà un document amb les següents dades: nom, cognoms, adreça, 
telèfon de l’autor/a, data de naixement, correu electrònic i fotocòpia del DNI o document 
anàleg. 
 
4.3.- A efectes de compliment de terminis per a la presentació de treballs, es fixa el 26 
d’abril de 2023. No s’admetran treballs fora de terminin sota cap concepte. 

       
4.4.- Per accedir a la fase comarcal, un mateix autor no podrà presentar originals en 
més d'una població; en cas contrari quedarà desqualificat. 
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5.- JURAT              

       
5.1.- Els membres dels jurats seran persones vinculades al món literari de Tiana. Hi 
haurà dos jurats: 

 Per les categories A,B i C.     

 Per a les categories D i E.     

       
5.2.- Serà responsabilitat del jurat:     

 - Elaborar el veredicte que es recollirà en una acta  

 - Rebutjar els treballs que no s’ajustin a les bases de la convocatòria 

 - Concedir accèssits     

 - Declarar desert un premi     
       
5.3.- Només el primer i segon de cada grup i modalitat de la fase local passaran a la 
fase comarcal. 

       
5.4. El veredicte del jurat serà inapel·lable i vinculant. 
 
5.5. Es valorarà els següents criteris: 
 
a) Originalitat del relat. 
b) Excel·lència en la composició o construcció narrativa. 
c) Correcció ortogràfica i sintàctica. 
 
El resultat es puntuarà de 0 a 3 punts, entenent que: 
 
0 és no apte 
1 és correcte 
2 notable 
3 excel·lent   

       
6.- LLIURAMENT DE PREMIS         

       
6.1.- El  veredicte  del  jurat  es  farà  públic el diumenge 18 de juny de 2023, dins 
dels actes de celebració dels 25 anys de la Biblioteca Can Baratau. 

       
6.2.- Els premis dels grups A,B i C en les dues modalitats constaran de vals regal. 

       
 

 

MODALITATS Tipus de 
premi 

1er Premi 2n  
Premi 

  

 
A prosa Val regal 60,00 € 30,00 € 

  

 
A poesia Val regal 60,00 € 30,00 € 

  

 
B prosa Val regal 60,00 € 30,00 € 

  



  

  

 B poesia Val regal 60,00 € 30,00 €   

 C prosa Val regal 75,00 € 35,00 €   

 C poesia Val regal 75,00 € 35,00 €   

 D prosa Metàl·lic 150,00 € 75,00 €   

 D poesia Metàl·lic 150,00 € 75,00 €   

 E prosa Metàl·lic 200,00 € 100,00 €   

 E poesia Metàl·lic 200,00 € 100,00 €   

  

 
 
 
 
 
 
       

7.- ACLARIMENTS           

       
7.1.- Les obres presentades no seran retornades una vegada s'hagin lliurat per 

participar en el concurs. 

7.2.- Les obres guanyadores de la fase comarcal seran publicades per l'Ajuntament 

organitzador de la Fase Comarcal en una primera edició i tots els participants al 

concurs tindran dret a un exemplar gratuït d'aquesta publicació. 

7.3. L’Ajuntament de Tiana es reserva el dret de publicar les obres guanyadores. 

7.4.- La totalitat dels drets d'autor, els de publicació i els de reproducció dels treballs 

premiats seran de titularitat del Consell Comarcal del Maresme. Aquesta reserva de 

drets s'efectua sense limitació de cap mena, indefinidament i podent-se realitzar la 

publicació, reproducció i exercici dels drets d'autor directament pel Consell Comarcal 

del Maresme i/o en col·laboració amb altres entitats. 

7.5.- En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 

de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals, us informem que el Consell Comarcal del Maresme 

coma responsable del tractament de les dades dels participants de la Mostra Literària, 

tractarà les dades amb tota la confidencialitat i aplicant les mesures de seguretat que 

corresponguin. 

       
7.6.- El fet de concursar implica la total acceptació d'aquestes bases. 
 
 



  

  

  

       

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals 

Base jurídica del tractament Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 
2016/679) 

Informació 
addicional 
ampliada a 
“Política de 
Protecció 
de Dades” 

Responsable del tractament 
Ajuntament de Tiana 

Finalitat del tractament Organitzar i gestionar activitats culturals i d’oci  del 
municipi. 

Exercici de drets dels 
interessats D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, 

limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al 
correu electrònic tiana@tiana.cat o al correu postal a 

l’Ajuntament a Pl. De la Vila, 1 08391 Tiana  
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