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Bases de la convocatòria 
 
Històries Vives del Segrià 
7è Premi de Relats Curts del Consell Comarcal del Segrià 

 
Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és regular el 7è Premi de Relats Curts del Segrià, que 
organitza el Consell Comarcal del Segrià, per fomentar la llengua catalana i promocionar 
la comarca del Segrià a través de la narrativa.  
 
Premis 
 
Es fixa un primer premi de 650€ per a l’obra guanyadora i un accèssit de 250€, d’acord 
amb la qualitat i l’adaptació a aquestes bases dels relats presentats. L’obra guanyadora 
i l’ accèssit 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  d’editar-les recaurà en les autores i autors, que 
hauran de signar un contracte d’edició amb el Consell Comarcal del Segrià, una vegada 
comunicada la proposta del jurat. 
 
Persones destinatàries  
 

Poden participar-hi totes les persones residents a la Unió Europea que el  dia 20 
de març  del 2020 hagin complert 16 anys.  
 
 Termini de presentació 
 
En la convocatòria de 2019-2020, els relats es poden  presentar fins al dia 20 de març de 
2020. El Consell Comarcal del Segrià comunicarà la decisió del jurat a les persones 
participants, una vegada s’hagi resolt el premi, i se’n farà una presentació pública.  
 
 Les obres 
 

- Els relats han d’estar escrits en llengua catalana.  
- La temàtica ha de referir-se a la comarca i/o als municipis del Segrià i ha 

d’incloure fets i esdeveniments versemblants. Es pot presentar qualsevol 
referència  de suport a l’esdeveniment (retalls de diari, fotografies...). 

- Els originals han de ser inèdits, no premiats en cap altra convocatòria i signats 
per una única autora i autor.  

- Els treballs   s’han de presentar en format DIN A4, amb la tipografia Arial, cos 12, 
a doble espai.  L’extensió no pot excedir les 10 pàgines i aquests han d’estar 
numerats a la part inferior. 
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Condicions per a la presentació 
 

- S’admetrà una única obra per autora i autor. 
- Els treballs  es poden  lliurar presencialment a la seu del Consell Comarcal (c. del 

Canyeret,12, LLEIDA), per correu electrònic (cultura@segria.cat) o per correu 
postal certificat ( Consell Comarcal del Segrià- c. del Canyeret, 12 25007 Lleida). 

- En  cas de presentar-se  en format paper, s’ha de fer arribar  2 exemplars de 
l’obra (sense grapes ni enquadernats) en un sobre tancat, a l’exterior del qual ha 
de constar el títol de l’obra i l’anotació “7è Premi de Relats Curts del Segrià”.  A 
l’interior, s’ha d’incloure  una plica o sobre tancat dins del qual ha d’haver  el 
títol de l’obra i les dades de l’autora o autor: nom i cognoms , 
DNI/NIE/passaport, adreça i CP, telèfon, adreça de correu electrònic i breu nota 
biogràfica. 

- Si es presenta  en format electrònic, s’han d’enviar 2 fitxers pdf.  Un ha 
d’incloure el relat i s’ha d’anomenar amb el  títol del relat.pdf. L’altre  fitxer ha 
de contenir la plica; aquest s’ha d’anomenar amb el títol del relat_plica.pdf.  
Les característiques tipogràfiques de l’obra i la informació que s’ha d’adjuntar  
han de ser les mateixes que si es presentés en format paper. 

- Cal que les obres es presentin de manera anònima; el text únicament  ha 
d’incloure  el títol del treball. 

- En el cas dels participants menors de 18 anys cal, a banda, presentar juntament 
amb les dades personals, l’aprovació explícita de la seva tutora o tutor legal. 

- Tots els treballs seran admesos per la secretària del certamen,  el qual en 
garantirà els drets de custòdia d’acord amb el procés de deliberació i selecció 
dels guanyadors. La secretària no formarà part del jurat i serà nomenada pel 
president del Consell Comarcal del Segrià.  

 
 

Jurat i procés de selecció  
 
El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la llengua i de la 
literatura catalanes i per representants del Consell Comarcal del Segrià. El jurat 
proposarà els relats guanyadors perquè sigui  la Presidència de l’ens comarcal  la 
persona que aprovi la resolució dels premis.  El premi es pot  declarar desert en cas 
que el jurat cregui que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima 
necessària per publicar-se. El veredicte del jurat   és inapel·lable. 
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Consideracions finals 
 
El Consell Comarcal del Segrià es reserva els drets d’edició i reproducció dels 
treballs guanyadors.  
En qualsevol circumstància, el Consell Comarcal del Segrià garanteix l’autoria dels 
relats, tal com estableix la legislació vigent. 
El jurat interpretarà, deliberarà i resoldrà aquestes bases en les condicions que, 
extraordinàriament, ho requereixin. L'acceptació d'aquestes bases és condició 
indispensable per participar  en el  certamen. 
 

 
Difusió 
 
El Consell Comarcal del Segrià farà difusió del concurs a través del tauler 
electrònic del web del Consell Comarcal www.segria.cat, dels ajuntaments de la 
comarca del Segrià i qualsevol altre mitjà que es consideri convenient. 

 
 

Ho organitza: 
Logo Consell Comarcal del Segrià 
 
Hi col·laboren: 
Logo Diputació de Lleida i logo Institut Estudis Ilerdencs 
 
www.segria.cat 
Segueix-nos a facebook i a twitter (logos) 

 
 

Dipòsit legal: 

L 979-2019  
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