
Bases:

1. Les obres que s’hi presentin han de ser CON-
TES dirigits a un públic d’entre 6 i 8 anys,
escrits en català, originals i inèdits. S’entén
per inèdita l’obra no divulgada en cap idioma
ni cap mitjà de difusió i també que no tingui
compromisos de drets d’edició. Un cop admès
l’original, aquest no podrà ser retirat de concurs. 

2. Pot aspirar al premi qualsevol persona, sigui
quina sigui la seva nacionalitat i lloc de resi-
dència.

3. Les obres per a la modalitat de text, escrites
en català han de ser presentades en les con-
dicions següents: han de tenir una extensió
entre 5 i 6 fulls Din A-4, mecanografiats a do -
ble espai per una sola cara amb tipus Times
New Roman, cos 12. 

4. Els aspirants han de presentar 6 exemplars
del text sense signar i amb un títol. Els ha d’a-
companyar un sobre tancat a l’exterior del
qual ha de constar exclusivament el títol de
l’obra. Dins aquest sobre hi ha d’haver la iden-
tificació de l’autor/a amb l’adreça, el telèfon i
qualsevol altra dada que hi vulgui fer constar.

5. Els treballs hauran de ser lliurats per correu o
en mà (tots els dies menys dissabtes i festius)
de 9 a 18 hores a l’Oficina d’Aten ció Ciutadana
de l’Ajuntament, plaça de la Vila, 8, 08800 Vi-
lanova i la Geltrú, indicant ben clarament Premi
Mercè Llimona, fins al dimarts 6 d’abril.

6. El jurat, presidit per la regidora de Cultura i la
regidora d’Educació de l’Ajuntament, estarà
format per dos professionals de mèrit reconegut
més un representant de la família Mercè Llimona
i farà conèixer el seu veredicte durant el
mes d’abril. El veredicte apareixerà en els pe-
riòdics locals i a la web de l’Ajuntament (www.vi-
lanova.cat) i es farà saber immediatament al
premiat/da.

7. Es concedirà un únic premi, dotat amb 1.600
euros (menys la deducció de l’IRPF), a l’obra
guanyadora, la qual serà editada, abans de
Nadal de 2010, per Publicacions de l’Abadia
de Montserrat. Aquesta quantitat cobrirà els
drets d’autor de la primera edició. Si hi hagués
altres edicions, l’autor/a queda lliure de negociar
amb l’editorial.

8. A criteri del jurat el premi podrà ser declarat
desert. En aquest cas l’organització del premi,
de comú acord amb l’Obra Social de la Caixa
de Catalunya i amb l’assessorament de Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat, prendrà
les decisions oportunes per facilitar que pugui
aparèixer el volum anual.

9. L’autor/a del conte cedeix els drets de publi-
cació de la primera edició a les entitats orga-
nitzadores, sense perdre, però, la propietat
intel·lectual. 

10. Els textos originals no premiats seran inuti-
litzats.

11. Els autors/ores premiats no podran tornar a
presentar-s’hi fins passats 3 anys de l’edició
en què van guanyar-lo.

12. El Jurat no mantindrà correspondència telefònica
sobre el premi.

13. Totes les notícies sobre el Premi Mercè Lli mo -
na apareixeran a la web www.vilanova.cat

El fet de presentar una obra significa la plena ac-
ceptació per part de l’autor o autora de totes
aquestes condicions. En cas de dubte, el jurat in-
terpretarà el sentit correcte de les bases.
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Per a la modalitat de text

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb la col·laboració de l’Obra Social 
de Caixa Catalunya i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, convoca el
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