En aquest document podreu consultar les condicions especifiques de la convocatòria 2022 i
el Reglament Regulador dels Premis Literaris Correlletres.
Per a poder formar part del concurs, s’hauran de complir tots els requisits.
CONVOCATÒRIA PER A LA SUBVENCIÓ DELS
PREMIS LITERARIS DE CASSÀ DE LA SELVA 2022
-QUANTIA El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió d’aquestes
subvencions objecte de la present convocatòria serà de 600€, compartits amb la subvenció
del premi Correlletres Narrativa per import de 300€ i el Correlletres Poesia per import de
300€.
-TERMINIS INSCRIPCIONS Totes aquelles persones que estiguin interessades a
participar-hi es podran inscriure de l’1 al 13 de març ambdós inclosos a través d’un
formulari penjat a cassa.cat/premisliteraris.
-TERMINIS PRESENTACIÓ L’equip organitzador de la subvenció comunicarà l’objecte
escollit el 18 de març a tots els candidats a la subvenció que prèviament s’hagin inscrit.
Disposaran de 48 h per lliurar les seves propostes a cassa.cat/premisliteraris. .Els redactats
i les entregues es realitzaran entre el 19 i 20 de març de 2022. L’entrega de premis, la
comunicació i publicació dels guardonats serà el 23 d’abril de 2021.

-BENEFICIARIS I REQUISITS GENERALS La categoria Correlletres-poesia és oberta a
persones de totes les edats. La categoria de narrativa és adreçada a persones menors de
40 anys. Si es compleixen els requisits, és possible participar en ambdues categories de la
subvenció.
En la sol·licitud de participació hi haurà de constar:
(Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, població, data de naixement, categoria a la qual
s’inscriu, si és poesia o narrativa i l’acceptació del tractament de dades específic pel mateix
formulari)

-OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS Els/les perceptors/res de subvencions concedides
per l’Ajuntament de Cassà de la Selva s’obliguen a executar les activitats subvencionades
de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat,
així com a la seva justificació d’acord amb l’establert a les presents bases. Els beneficiaris
hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. El
beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de
control financer que realitzi la Intervenció del Consell, i a aportar tota la informació que els
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció
concedida.

-PAGAMENT
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancaria en el compte de
l’entitat bancaria indicat pels beneficiaris de la subvenció (guardonat a Correlletresnarrativa i guardonat a Correlletres-poesia de la convocatòria vigent.
ANNEX
REGLAMENT REGULADOR DELS PREMIS LITERARIS “CORRELLETRES”
BASES DEL PREMI CORRELLETRES
CAPÍTOL l- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r. Denominació del premi.
La denominació del premi serà Premis Literaris “Premi Correlletres”
Article 2n. Objectius del Premi.
La finalitat del premi Correlletres de Cassà de la Selva és promoure la competència
escrita en català, fomentar la creativitat i la riquesa literària.
Article 3r Règim de la convocatòria.
Periodicitat i convocatòria. La periodicitat del premi serà anual i en les respectives
convocatòries es determinarà el termini de presentació, la data, hora i lloc de l’acte de
lliurament dels premis i el número i dotació econòmica dels premis. Les convocatòries
juntament amb les bases, es faran públiques en el tauler municipal i al web www.
cassa.cat/premisliteraris
CAPÍTOL ll – JURAT AVALUADOR
Article 4t. Composició del jurat
El jurat estarà composat per un mínim de tres persones físiques expertes en camps de
la literatura com ara docents, escriptors locals, llibreters... El jurat serà escollit per
l’equip de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament. La composició del grup jurat no es farà
pública fins al mateix dia de la concessió del premi.
Article 5è. Funcions del jurat
Els acords del Jurat s’adoptaran per majoria i no podran ser objecte de cap tipus de
recurs. El jurat actuarà amb llibertat i discrecionalitat. Valorarà la qualitat literària de les
obres, el rigor del text, la solidesa de la construcció i la coherència.
El jurat haurà de resoldre motivadament la concessió dels premis o la seva
consideració que s’han declarat deserts.
Ni el jurat ni l’organització mantindrà correspondència ni contacte amb els concursants
per facilitar informacions relatives amb la temàtica del premi així com tampoc
mantindrà el contacte del seguiment del premi fins que no es faci pública la decisió i
veredicte final a l’Entrega de Premis Literaris. El seu veredicte serà inapel·lable.
El jurat podrà declarar algun premi desert i podrà mencionar accèssits sense ser
premiats econòmicament.

CAPÍTOL lll – LES CANDIDATURES
Article 6è. Condicions de les candidatures
Els interessats en participar en el concurs s’hauran d’inscriure a
www.cassa.cat/premisliteraris. Les obres (poesia i/o narració) es presentaran
exclusivament en format PDF a través d’un formulari penjat a cassa.cat/premisliteraris
en un marge temporal de 48 hores estipulades a cada convocatòria.
Article 7è. Temàtica i requisits formals de les obres.
La temàtica de les composicions literàries serà de tipologia lliure. S’haurà d’incorporar al
poema o redacció una paraula-motiu escollida per l’organització i exposada per
correu electrònic a tots els inscrits. Aquest mot haurà d’estar inclòs a la trama o, si es
vol, en pot ser el fil conductor.
Les obres hauran d’indicar el seu títol en l’encapçalament, no estaran signades i
hauran d’estar mecanografiades en format Din A4 mida de lletra 11, tipografia arial,
interlineat 1.5, i no podran contenir cap indicació que directament o indirectament
pugui identificar el seu autor. No s’admetrà cap obra que no reuneixi aquests requisits.
Per la categoria de poesia l’ extensió màxima serà de 70 versos i per la categoria de
narrativa l’extensió màxima serà de 5000 caràcters amb espais. No s’acceptaran les
composicions que no compleixin tots els requisits.
Article 8è. Condicions dels participants
Podran optar al premi totes les persones físiques per la categoria de poesia i totes les
persones físiques menors de 40 anys per la categoria de narrativa. Els participants cal
que entreguin una única obra literària de la que en siguin autors, que sigui inèdita, que
no hagi estat mai premiada i que sigui escrita en llengua catalana. La participació al
concurs és gratuïta i comporta l’acceptació del dictamen del jurat. Els participants es
poden inscriure en ambdues categories si compleixen els requisits.
CAPÍTOL IV EL PREMI
Article 9è. Concessió
Els premis s’entregaran el dissabte 23 d’abril a la Sala del Centre Recreatiu.
L’Ajuntament de Cassà no es farà càrrec de les despeses per assistir-hi.
Article 10è Règim econòmic del premi
El Jurat concedirà dos premis, un per cada categoria. La seva dotació és indivisible i
es troba subjecte a la normativa fiscal vigent. La quantitat del premi s’estipularà a la
convocatòria anual.
Article 11è. Divulgació de l’obra premiada
Les obres que resultin premiades seran publicades al diari digitals culturals i podran
ser divulgades per l’Ajuntament de Cassà de la Selva en qualsevol moment i per
qualsevol altre mitjà sense necessitat d’autorització expressa dels seus autors. El
premiat cedirà els drets de la publicació a l’Ajuntament de Cassà de la Selva i
conservarà la propietat intel·lectual de la seva obra.

Article 12è. Els exemplars no guardonats seran destruïts.

