
XVI. Queda a parer del Jurat declarar
deserts els premis. Així mateix, en cap
cas es podrà dividir les dotacions ni re¬
partir les quantitats entre dos o més
guanyadors.

XVII. Entre dia 22 de març i dia 31 de
març de 2013 el Jurat comunicarà a la
Regidoría de Cultura de l'Ajuntament
d'Algaida quines han estat les obres
guardonades als Premis Castellitx. A
continuació es procedirà a l'obertura de
les pilques a fi de conèixer els noms dels
premiats. L'Organització avisarà parti¬
cularment els autors guardonats.

XVIII. Les decisions del Jurat són
inapel·lables.

lliurament

de premis

XIX. El lliurament dels guardons dels
Premis Castellitx 2013 tindrà lloc du¬

rant la festa literària que se celebrarà a
l'auditori del casal Pere Capellà d'Algai¬
da dilluns, dia Ir d'abril de 2013, a les
20.00 h.

retirada

¿¿'originals

XXII. Els originals dels tre¬
balls sense premi ni accès¬
sit podran ser retirats de la
Casa de la Vila d'Algaida
pel seu autor o representant
autoritzat, els dies hàbils
dels mesos de maig i juny de
2013. En cas de no fer-ho, s'en¬
tendrà que hi renuncien. Poste¬
riorment es procedirà a la destruc¬
ció de les obres.

final

XIII. Qualsevol obra presentada que, a
parer del Jurat, no s'adapti a alguna de
les condicions d'aquest plec, serà decla¬
rada fora de concurs, sense opció a pos¬
terior recurs.

XIV. Els casos no prevists en aquestes
bases seran resolts per la Regidoría de
Cultura de l'Ajuntament d'Algaida.

XXV. El sol fet de concursar implica
l'acceptació de les condicions anteriors.

publicació

¿¿f/5 treballs

XX. L'Ajuntament d'Algaida publicarà
virtualment a Internet els treballs guar¬
donats amb la Rosa d'Or, dins la Col-
lecció Binària, d'accés lliure i gratuït.

XXL L'Ajuntament d'Algaida pot au¬
toritzar, també, la lliure publicació
dels treballs premiats als seus autors.
Hauran, però, de fer constar la distin¬
ció que han obtingut als Premis Cas¬
tellitx, així com l'any de concessió del
guardó.

¿més informació

BIBLIOTECA MUNICIPAL D'ALGAIDA
Casal Pere Capellà

C/ des Cavallers, 22.07210 Algaida
Tel.: 971 66 56 79

premÍ5castellitx@ajalgaida.net

WWW.ajalgaida.net

Ajuntament d'Algaida

PREMIS
CASTELLITX

ATENCIÓ
A l'edició de 2013 dels Premis Castellitx, s'han introduït tota una sèrie
de novetats a les bases. Aquest full té una finalitat merament publici¬
tària; totes les persones que vulguin participar en alguna de les moda¬
litats que convoquen els Premis, han de consultar les bases completes
que podeu trobar, i desearregar-vos, a www.ojolgoida.net.

NOVETATS MÉS IMPORTANTS
• Es convoca una nova modalitat: Premi Juvenil de Narració Curta

(per a joves de 14 a 17 anys).
• Les obres literàries i d'investigació es podran remetre per cor¬
reu electrònic.

• En tots els casos, només es podrà presentar un treball a cada una
de les modalitats.

• Eliminació dels Accèssits: Es lliurarà un únic guardó per a cada
una de les modalitats: Raso d'Or de lo Pou i premi en metàl·lic de
500 euros.

• Publicació virtual de les obres guardonades (Col·lecció Binària
Ajuntament d'Algaida). Aquesta col·lecció serà d'accés lliure.

• Premi de Fotografia: Exposició virtual de totes les obres partici¬
pants. Les obres que concursin en aquesta modalitat seran pu¬
blicades a la pàgina web dels premis.



PREMIS

CASTELLITX
Resum de les bases

I. Els Premis Castellitx 2013 s'estableixen
en tres àmbits temàtics: Literari, Investi¬

gació i Fotografia i convoquen les següents
modalitats:

XXXVII Premi de Poesia

XXXVII Premi de Narració Curta

XXXV Premi Llorenç "Móra"
de Poesia Popular (Glosat)

XVII Premi d'Investigació
XII Premi de Fotografia
I Premi Juvenil de Narració Curta
(per a joves de 14 a 17 anys)

Sis TREBALLS

IL Fis treballs literaris i d'investigació han
d'estar redactats en llengua catalana.

III. Fis treballs que optin a qualse¬
vol de les modalitats dels Premis

Castellitx han de ser originals i in¬
èdits; i no poden haver estat mai
premiats en altres concursos ni es¬
tar, tampoc, en procés d'edició.

IV. Tots els treballs concursaran anò-

nimament, per la qual cosa el nom de
l'autor no pot aparèixer en cap lloc de
l'obra.

V. Si bé un mateix autor pot con¬
cursar a una o més modalitats,
només es pot participar amb una

obra en cada una de les modalitats.

PRESENTACIÓ

dels TREBALLS

VI. El termini de presentació dels treballs aca¬
ba dilluns, dia 11 de febrer de 2013. Es consi¬

deraran incloses dins d'aquest temps de presen¬
tació les obres que arribin per correu si la data
d'expedició és anterior en set dies al termini de
presentació esmentat.

VII. Els treballs que s'enviïn per correu postal
s'han de remetre a la següent adreça, indicant
expressament en el sobre exterior que són obres
per als Premis Castellitx:

PREMIS CASTELLITX
Casa de la Vila d'Algaida.
C/ del Rei, 6. C.P.: 07210.

Algaida. Illes Balears.

VIII. Els treballs que s'enviïn per correu elec¬
trònic s'han de remetre a l'adreça premiscas-
tellitx@ajalgaida.net. Fn ambdós casos, és
imprescindible que consulteu les bases es¬

pecífiques de cada modalitat.

IX. Els autors que op¬
tin als premis eximei¬
xen l'organització de
qualsevol responsa¬
bilitat derivada del

plagi o de qualse¬
vol altra transgres¬
sió de la legislació
vigent en la qual pu¬

gui incórrer algun dels
participants.

X. L'Ajuntament d'Algaida garanteix la pri-
vacitat dels originals i de les dades dels
participants.

XL Qualsevol obra presentada que, a parer
del Jurat, no s'adapti a alguna de les condici¬
ons d'aquest plec serà declarada fora de con¬
curs, sense opció a posterior recurs.

XII. La presentació dels originals pressu¬

posa l'acceptació íntegra de les bases i dels
drets i obligacions que se'n deriven.

ELS GUARDONS

XIIL3. Premi Llorenç «Móra»
de Poesia Popular (Glosat)
Rosa d'Or de la Pau i pre¬
mi en metàl·lic de 500

euros al millor glosat.

XIIL4. Premi d'In¬

vestigació Castellitx:
Rosa d'Or de la Pau i

premi en metàl·lic de
500 euros al millor tre¬
ball de recerca.

XIIL5. Premi de Fotografia:
Rosa d'Or de la Pau i premi en metàl·lic
de 500 euros a la millor fotografia.

XIIL6. Premi Juvenil de Narració Cur¬
ta: Rosa d'Or de la Pau i premi en metàl-
lic de 500 euros al millor treball juvenil de
narrativa.

EL TURAT

XIV. FI Jurat de l'Àmbit Literari i d'Investi¬
gació està format per Pere Fullana Puigser-
ver, Gabriel Janer Manila, Pere Mulet Cerdà
i Antoni Vidal Ferrando.

XV. FI Jurat de l'Àmbit de Fotografia està
format per Joan Capellà Calmés, Ma-
ria-Josep Mulet Gutiérrez i Agustí Torres
Domenge.

Ajuntament d'Algaida

XIII. S'estableixen els següents premis:

XIII.l. Premi de Poesia: Rosa d'Or de la
Pau i premi en metàl·lic de 500 euros a la
millor obra en vers.

XIII.2. Premi de Narració Curta: Rosa

d'Orde la Pau i premi en metàl·lic de 500
euros a la millor obra en prosa.

XXXVII Premi
de Poesia

XXXVII Premi
de Narració Curta

XVII Premi

d'Investigació

XII Premi
de Fotografia

I PremiJuvenil
de Narració Curta

lis'ifí'ML'il Bibliotecallllliilllllll Miinlrinal

■illill·lllii d Algaida

XXXVPremi

Llorenç "Móra"
de Poesia Popular

(Glosat)


