
JURAT

Presidenta del jurat
Mercedes Vidal,
Regidora del Districte d’Horta-Guinardó

Microteatre
Màrius Serra, escriptor
Pere Puértolas, director de la Companyia de teatre TdC
Cristina Clemente, dramaturga i guionista
Anna Saumell, directora de la Biblioteca Horta- 
Can Mariner

Poesia
Jordi Virallonga, poeta i professor de la UB
Mireia Calafell, poeta
Isabel Minguillón, directora de la Biblioteca  
Guinardó-Mercè Rodoreda

Slam
Poetry Slam Barcelona
Maria Guasch, escriptora
Rodolfo Hoyuelos, escriptor 
Isabel Minguillón, directora de la Biblioteca  
Guinardó-Mercè Rodoreda

Relat barceloní
Josep Maria Cuenca, escriptor i biògraf de Juan Marsé
Miquel Molina, director adjunt de La Vanguardia
Virgínia Fusté, directora de la Biblioteca El Carmel- 
Juan Marsé

Relat de gènere negre
Carlos Zanón, escriptor
Sergio Vila-Sanjuán, coordinador del suplement  
Cultura|s de La Vanguardia
Candi Rubín, directora de la Biblioteca Montbau- 
Albert Pérez Baró

Secretari
Fernando Marín, conseller de Cultura del Districte  
d’Horta-Guinardó 

QUART CONCURS  
LITERARI

LLETRES JOVES H-G és un concurs literari que té 
com a objectiu fomentar la creativitat i la participació 
dels joves. 

El convoquen el Districte d’Horta-Guinardó i Bibliote-
ques de Barcelona per promoure les especialitzacions 
literàries que caracteritzen i diferencien les quatre bibli-
oteques del territori: Biblioteca Guinardó-Mercè Rodo-
reda, Biblioteca El Carmel-Juan Marsé, Biblioteca Hor-
ta-Can Mariner i Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró.

El concurs consta de cinc modalitats: poesia, relat bar-
celoní, microteatre, gènere negre i slam.

BASES

1. El termini per lliurar els treballs s’inicia l’1 de maig de 
2019 i finalitza el 30 de setembre de 2019, inclusivament.

Els treballs es poden fer arribar: 

• per correu electrònic a una de les adreces següents, segons 
la modalitat a la qual es participi: 

 Microteatre  b.barcelona.cm@diba.cat 
 Poesia i Slam  b.barcelona.mr@diba.cat 
 Relat barceloní  b.barcelona.jma@diba.cat 
 Relat de gènere negre b.barcelona.m@diba.cat 

 A l’apartat assumpte s’haurà de fer constar Concurs Lletres 
Joves H-G, la modalitat i el pseudònim. En un document ad-
junt s’enviarà el text, que inclourà el títol, el pseudònim i la 
modalitat. 

 Al text del missatge, caldrà fer-hi constar el següent: títol, 
pseudònim, categoria, nom i cognoms, data de naixement, 
DNI o documentació acreditativa, adreça, codi postal, ciu-
tat, telèfon, adreça electrònica.
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• presencialment o via postal a una de les quatre biblioteques 
del districte, en funció de la modalitat a la qual es participi: 

 Microteatre. Biblioteca Horta-Can Mariner (c/ Vent, 1) 
 Poesia i Slam. Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda  

(c/ Camèlies, 76-80) 
 Relat barceloní. Biblioteca El Carmel-Juan Marsé  

(c/ Murtra, 135-145) 
 Relat de gènere negre. Biblioteca Montbau-Albert Pérez 

Baró (c/ Arquitectura, 8) 

Els treballs s’han de presentar dins d’un sobre DIN A4 o simi-
lar tancat, on hi consti Lletres Joves HG, i a l’interior del qual 
hi ha d’haver:

• l’original on consti la modalitat de participació, el títol de 
l’obra i el pseudònim amb el que concursi

• en un paper dins d’un sobre tancat hi han de constar les 
dades personals de l’autoria: pseudònim, nom i cognoms, 
data de naixement, DNI o documentació acreditativa, adre-
ça, codi postal, ciutat, telèfon, i en cas de tenir-ne, adreça 
electrònica. A l’exterior d’aquest sobre cal consignar la mo-
dalitat a la qual es presenta, títol de l’obra i el pseudònim 
del concursant.

2. Els treballs han de complir les característiques següents: 

• Han d’estar ambientats a Barcelona, i ha d’aparèixer alguna 
referència al Districte d’Horta-Guinardó (a través d’escena-
ris, carrers, barris, llocs emblemàtics, personatges o qual-
sevol altre element)

• Han d’estar escrits en català o castellà 

• Han de ser inèdits i originals; en el cas de les obres teatrals 
i actuacions de slam, tampoc estrenades 

• Els treballs presentats no poden haver estat premiats ante-
riorment en un altre concurs literari

• L’extensió del text ha de ser la següent, exceptuant la porta-
da, els índexs o altra informació complementària, si n’hi ha: 

Microteatre: mínima de 10 fulls a una cara, i màxima de 
20 fulls a una cara, i un màxim de cinc personatges
Poesia: poema o recull de poemes, amb un mínim de 100 
versos i un màxim de 200 versos 
Slam: un únic poema recitat de 3 minuts de durada mà-
xima 
Relat barceloní: mínima de 10 fulls a una cara, i màxima 
de 20 fulls a una cara

Relat de gènere negre: mínima de 10 fulls a una cara, i 
màxima de 20 fulls a una cara

• La mida del paper ha de ser DIN A4

• El treball ha d’estar escrit amb ordinador, amb tipografia 
Arial, cos 12 

• L’espai interlineal ha de ser senzill

• Marge superior/inferior a 2 cm; marges laterals a 2,5 cm, ex-
cepte en poesia

• L’arxiu ha de ser en word o qualsevol altre programa de pro-
cessador de textos

• En el cas de la modalitat de Slam, heu d’enviar un arxiu de 
vídeo, format mp4, de 3 minuts de durada màxima. Per envi-
ar-lo, empreu una plataforma de transmissió d’arxius, com 
ara WeTransfer. També cal enviar el text del poema seguint 
les característiques de les altres modalitats del concurs. 

Es pot presentar només un únic treball per a tot el concurs.

3. El concurs està adreçat a joves d’entre 16 i 25 anys. S’han 
d’haver complert els 16 o els 25 anys com a data límit el 30 
de setembre del 2019 (inclòs). S’estableixen dues categories: 

a) De 16 a 17 anys

 Hi haurà un premi per cada modalitat: poesia, slam, relat 
barceloní, microteatre i relat de gènere negre.

 El premi consistirà en una tauleta tàctil i un curs/taller de 
creació literària de 25 hores màxim a escollir entre 3 propos-
tes tancades de l’oferta de l’escola d’escriptura Laboratori 
de Lletres, que ajudarà a la persona guanyadora a trobar el 
seu camí literari amb un tracte personalitzat, flexible i de 
qualitat. El curs podrà fer-se de manera presencial o virtual.

b) De 18 a 25 anys

Hi haurà tres premis per cada modalitat: poesia, relat bar-
celoní, microteatre, relat de gènere negre i slam.

Els premis seran els següents:  

Primer premi:  700 €  
Segon premi:  400 €  
Tercer premi: 250 € 

Els imports dels premis no tenen aplicades les retencions cor-
responents i es pagaran per transferència bancària sempre 
que no es tingui cap deute amb la seguretat social i la hisen-
da municipal. Les persones guanyadores del Primer premi de 
cada modalitat podran triar un curs/taller de creació literària 

virtual o presencial de 25 hores màxim a escollir entre 3 pro-
postes tancades de l’oferta del Laboratori de Lletres. 

4. El Jurat estarà format per representants culturals i insti-
tucionals del Districte d’Horta-Guinardó i personalitats espe-
cialistes en les diferents modalitats del concurs que apareixen 
al final.

La decisió del Jurat serà inapel·lable i es prendrà per majoria 
simple dels seus membres. El Jurat es reservarà el dret a con-
siderar desert algun premi.

5. El lliurament dels premis a les persones guardonades en 
les dues categories, es farà durant l’últim trimestre del 2019. 

La data i el lloc s’anunciarà prèviament.

6. Al participar es cedeix a l’organització els drets de re-
producció, comunicació pública i transformació de les obres 
presentades amb caràcter indefinit i només per a finalitats 
vinculades al projecte concurs literari LLETRES JOVES H-G. 
Els treballs premiats podran ser publicats a través d’alguns 
dels canals de difusió de la Biblioteca Guinardó-Mercè Rodo-
reda, Biblioteca el Carmel-Juan Marsé, Biblioteca Horta-Can 
Mariner, Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró i del Districte 
d’Horta-Guinardó.

El Districte d’Horta-Guinardó editarà una publicació amb els 
treballs premiats.

L’organització es reserva el dret de no publicar les participaci-
ons que no consideri apropiades. 

Les obres que es presentin al concurs no han d’haver estat 
ni publicades ni premiades anteriorment, i hauran de ser ori-
ginals i estar lliures de drets, tant d’autor com d’imatge que 
puguin tenir-hi terceres persones, quedant exempta de tota 
responsabilitat l’organització. 

7. La persona participant autoritza Biblioteques de Barcelona 
i el Districte d’Horta-Guinardó que la seva imatge, incloent-hi 
noms, cognoms i veu en el seu cas, pugui ser reproduïda i pu-
blicada a través de qualsevol mitjà, incloent-hi Internet i xarxes 
socials a les quals Biblioteques de Barcelona tingui un compte, 
ÚNICAMENT I EXCLUSIVA relacionat amb aquest CONCURS. En 
cap cas aquesta autorització donarà dret als participants a re-
bre cap remuneració. 

8. En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018 de 
protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets 
digitals, les dades personals obtingudes seran incorporades 
al fitxer ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS del qual és 
titular el CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA, noti-
ficades a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb la 
finalitat de dur a terme la gestió de les activitats i els esdeve-
niments culturals que organitzen les Biblioteques de Barcelo-
na, i podran ser publicades a la pàgina web de l’entitat i també 
a d’altres mitjans de difusió social. 

D’acord amb l’esmentada normativa teniu el dret d’accés, rec-
tificació, cancel·lació i oposició mitjançant una carta adreça-
da al CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA, lliurada al 
Registre del Consorci de Biblioteques, amb domicili a Rambla, 
88, 3a planta, 08002 Barcelona, indicant-hi “tutela de drets.” 

9. La participació al concurs LLETRES JOVES H-G comporta-
rà l’acceptació d’aquestes bases. 

L’organització es reserva el dret a canviar aquestes bases en 
qualsevol moment i, en el seu cas, les noves bases seran pu-
blicades novament als webs de la Biblioteca Guinardó-Mercè 
Rodoreda, Biblioteca el Carmel-Juan Marsé, Biblioteca Hor-
ta-Can Mariner, Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró i al web 
del Districte d’Horta-Guinardó i entraran en vigor el dia de la 
seva publicació. 

En el supòsit del paràgraf anterior, si el participant no es retira 
del concurs LLETRES JOVES H-G s’entendrà que el concursant 
accepta les noves bases. En cas contrari, i si el participant no 
accepta les noves condicions, podrà retirar-se del concurs 
LLETRES JOVES H-G en qualsevol moment enviant un correu 
electrònic a b.barcelona.mr@diba.cat; b.barcelona.jma@diba.
cat; b.barcelona.cm@diba.cat o b.barcelona.m@diba.cat

En cas que el participant no compleixi les condicions esta-
blertes en aquestes bases, l’organització es reserva el dret a 
cancel·lar la seva participació al concurs. 

Biblioteques de Barcelona i el Districte d’Horta-Guinardó no 
es responsabilitzen de les incidències tècniques derivades de 
l’ús d’aquesta plataforma, ni dels termes ni les condicions le-
gals que l’usuari hagi d’acceptar en accedir-hi. 


