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Amb el suport de 



BASES

1. Adreçat a poetes a partir dels 18 anys, aquest premi s’atorgarà al millor recull de poemes 
inèdit, original i en llengua catalana. L’extensió ha de ser l’habitual en un recull de poesia. No 
podran concursar treballs guardonats en altres certàmens.

2. Què cal presentar, on i com?
Cal enviar per correu electrònic a l’adreça alella.pliteraris@alella.cat i indicant a l’assumpte 
ALELLA A MARIA OLEART, els següents documents adjunts en un únic correu:

• Document A. L’obra en un únic document en format PDF, lletra Arial cos 12 i a doble espai. 
El nom del document ha de ser OBRA ALELLA A MARIA OLEART més el títol del recull 
(exemple: OBRA ALELLA A MARIA OLEART_TÍTOL).

• Document B. Les dades de l’autora o autor en un únic document en format PDF, on constin: 
el títol del recull, nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic i fotocòpia del DNI dins del 
mateix document. El nom del document ha de ser DADES ALELLA A MARIA OLEART més 
el títol del recull (exemple: DADES ALELLA A MARIA OLEART_TÍTOL).

3. La valoració dels treballs es realitzarà sobre un total de 100 punts, d’acord amb els criteris i el 
barem de puntuació següent: 
• El grau de qualitat literària, correcció estilística i ortogràfica. Fins a 40 punts.
• L’originalitat de l’enfocament. Fins a 40 punts.
• La mesura en què el contingut i la idea que es vol transmetre no sigui un estereotip o tòpic 

social. Fins a 20 punts.

4. El termini d’admissió d’obres s’obrirà el dijous 12 de maig i es tancarà el dijous 14 
de juliol de 2022. No s’admetran correccions tot i ser enviades dins del termini indicat. No 
s’admetran presentacions fora de termini.

5. El jurat estarà format per Carla Fajardo, Martí Sales, Maria Sevilla i Queralt Morros, que 
actuarà com a secretària.

6. El jurat podrà declarar el premi desert. Qualsevol imprevist el resoldrà la Regidoria de Cultura.

7. El premi consistirà en la publicació de l’obra per part de l’Editorial Fonoll, en edició 
comercial. L’Ajuntament d’Alella es compromet a lliurar el recull editat l’any 2023. 

8. L’adjudicació del premi tindrà lloc a Alella, durant el mes de novembre del 2022. El 
veredicte és inapel·lable i es publicarà a la web de l ’Ajuntament d’Alella.

9. No podran optar al premi les guanyadores o guanyadors de les cinc darreres edicions. No es 
podran guanyar el Premi Literari Alella a Maria Oleart i el Premi Literari Alella a Guida Alzina en 
la mateixa edició.

10. La persona guanyadora estarà obligada a fer constar en la difusió i presentació de l’obra que 
es tracta del Premi Literari Alella a Maria Oleart de l ’Ajuntament d’Alella.

11. El fet de concursar implica l’acceptació total de les bases.
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BASES

1. Adreçat a autores i autors a partir dels 18 anys, aquest premi s’atorgarà al millor conte inè-
dit, original i en llengua catalana. L’extensió no serà superior a 8 fulls. No podran concursar 
treballs guardonats en altres certàmens.

2. Què cal presentar, on i com?
Cal enviar per correu electrònic a l’adreça alella.pliteraris@alella.cat i indicant a l’assumpte 
ALELLA A GUIDA ALZINA, els següents documents adjunts en un únic correu:

• Document A. L’obra en un únic document en format PDF, lletra Arial cos 12 i a doble espai. El 
nom del document ha de ser OBRA ALELLA A GUIDA ALZINA més el títol del relat (exemple: 
OBRA ALELLA A GUIDA ALZINA_TÍTOL).

• Document B. Les dades de l’autora o autor en un únic document en format PDF, on constin: 
el títol del recull, nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic i fotocòpia del DNI dins del 
mateix document. El nom del document ha de ser DADES ALELLA A GUIDA ALZINA més el 
títol del relat (exemple: DADES ALELLA A GUIDA ALZINA _TÍTOL).

3. La valoració dels treballs es realitzarà sobre un total de 100 punts, d’acord amb els criteris i el 
barem de puntuació següent:

• El grau de qualitat literària, correcció estilística i ortogràfica. Fins a 40 punts.
• L’originalitat de l’enfocament. Fins a 40 punts.
• La mesura en què el contingut i la idea que es vol transmetre no sigui un estereotip o tòpic 

social. Fins a 20 punts.

4. El termini d’admissió d’obres s’obrirà el dijous 12 de maig i es tancarà el dijous 14 de 
juliol de 2022. No s’admetran correccions tot i ser enviades dins del termini indicat. No s’adme-
tran presentacions fora de termini.

5. El jurat estarà format per Ada Klein, Irene Pujadas, Lluís Ruiz i Queralt Morros, que actuarà 
com a secretària.

6. El jurat podrà declarar el premi desert. Qualsevol imprevist el resoldrà la Regidoria de Cultura.

7. La persona guanyadora rebrà, mitjançant transferència bancària, un premi de 600 euros. 
D’aquest import es descomptarà l’IRPF corresponent. L’obra guanyadora es publicarà a la 
Revista Alella.

8. L’adjudicació del premi tindrà lloc a Alella, durant el mes de novembre del 2022. El vere-
dicte és inapel·lable i es publicarà a la web de l’Ajuntament d’Alella.

9. No podran optar al premi les guanyadores o guanyadors de les cinc darreres edicions. No es 
podran guanyar el Premi Literari Alella a Maria Oleart i el Premi Literari Alella a Guida Alzina en 
la mateixa edició.

10. La persona guanyadora estarà obligada a fer constar en la difusió i presentació de l’obra que 
es tracta del Premi Literari Alella a Guida Alzina de l’Ajuntament d’Alella.

11. El fet de concursar implica l’acceptació total de les bases.
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