
Districte de
Sants-Montjuïc

XXVIIIè PREMI 
DEL CERTAMEN

LITERARI

BASES 20222. Consorci de Biblioteques de Barcelona: Tractament “Activitats 
i jornades” amb la finalitat- legitimada amb el vostre consenti-
ment- de gestionar les activitats i els esdeveniments culturals que 
organitzen les Biblioteques de Barcelona, incloses les comunicaci-
ons necessàries per dur a terme l’activitat mateixa.  Tret d’obligació 
legal les dades no seran comunicades a tercers. L’usuari té el dret 
d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació al tractament i 
portabilitat de les dades, adreçant-vos per escrit al Registre General 
del CBB: La Rambla, 88, 3a planta, 08002 Barcelona−, a l’atenció 
del Delegat de Protecció de Dades, indicant tutela de drets, o a 
través del correu electrònic: DPD-consorcibiblioteques@bcn.cat

Per a obtenir més informació sobre aquest tractament i com 
exercir els teus drets, pots consultar la política completa de protec-
ció de dades aquí: http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/
ca/canal/proteccio-de-dades

BASE DESENA / Acceptació de les condicions 
de la convocatòria

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació 
d’aquestes bases i el seu compliment.

Les obres presentades que no compleixin amb aquestes bases no 
seran admeses a concurs.

Per a tot allò que no contemplin aquestes, bases s’aplicarà la 
legislació vigent.

ORGANITZACIÓ 

  Biblioteca Francesc Candel
Carrer de l’Amnistia Internacional, 10 • 08038 Barcelona
Telèfon: 933 32 53 75
Adreça electrònica: b.barcelona.fc@diba.cat
www.barcelona.cat/bibfrancesccandel

  Biblioteca Vapor Vell
Ptge. Vapor Vell, s/n • 08028 Barcelona
Telèfon: 934 09 72 31
Adreça electrònica: b.barcelona.vv@diba.cat
www.barcelona.cat/bibvaporvell

  Biblioteca Poble-sec – Francesc Boix
Carrer de Blai, 34 • 08004 Barcelona
Telèfon: 934 43 01 05
Adreça electrònica: b.barcelona.ps@diba.cat
www.barcelona.cat/bibfrancescboix
barcelona.cat/sants-montjuic

Aquesta cessió de drets  es fa sense límit de temps i per a l’àmbit 
territorial mundial. A més no suposa cap prestació econòmica a 
l’autor ni donarà dret als participants a rebre cap remuneració.

BASE VUITENA / Drets d’imatge

Les persones participants autoritzen el Consorci de Biblioteques de 
Barcelona i el Districte de Sants-Montjuïc que la seva imatge, inclo-
ent-hi noms, cognoms i veu, si escau, pugui ser reproduïda i publi-
cada a través de qualsevol mitjà, incloent-hi Internet i xarxes socials 
a les quals el Consorci de Biblioteques de Barcelona i el Districte 
de Sants-Montjuïc   tinguin un compte, únicament i exclusivament 
amb allò que tingui relació amb el Certamen Literari Candel.

Aquesta autorització es fa sense límit de temps i per a l’àmbit 
territorial mundial, i no suposa cap prestació econòmica a l’autor ni 
donarà dret als participants a rebre cap remuneració.

El Consorci de Biblioteques de Barcelona i el Districte de Sants-
Montjuïc es reserven el dret de no publicar les participacions que 
no consideri apropiades.

Les persones participants eximeixen l’organització convocant 
d’aquest premi de qualsevol responsabilitat derivada dels contin-
guts i de l’ús que facin de les obres terceres persones.

En cas de nova edició de les obres premiades pels autors o per 
tercers, caldrà que els autors i les autores o els editors facin cons-
tar en els materials de difusió i publicitat la frase “Aquesta obra 
ha rebut el Premi…” d’acord amb la normativa d’imatge corpo-
rativa del Consorci de Biblioteques de Barcelona i el Districte de 
Sants-Montjuïc.

BASE NOVENA / Protecció de dades 
de caràcter personal

El tractament de dades de caràcter personal es durà a terme 
respectant en tot moment la  normativa  de  protecció  de  dades,  
concretament  el  Reglament  2016/679  del Parlament Europeu 
i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 
de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

A tal efecte, les dades personals dels participants seran trac-
tades pel Consorci de Biblioteques de Barcelona i el Districte de 
Sants-Montjuïc, i els responsables de les dades seran el Consorci 
de Biblioteques de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, 
respectivament:

1. Ajuntament de Barcelona: Tractament de dades de Gestió i 
ús d’equipaments, locals i espais municipals, amb la finalitat- legi-
timada amb el vostre consentiment- de la gestió de les activitats i 
dels usuaris dels equipaments municipals. Tret d’obligació legal les 
dades no seran comunicades a tercers. L’usuari té el dret d’accés, 
rectificació, oposició, supressió, limitació al tractament i portabi-
litat de les dades, adreçant-vos per escrit al Registre General de 
l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clara-
ment en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.

Per a obtenir més informació sobre aquest tractament i com 
exercir els teus drets, pots consultar la política complerta de protec-
ció de dades aquí: www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades



BASE PRIMERA / Objecte i finalitat

L’objecte d’aquestes bases particulars és la regulació del XXVIIIè 
Certamen Literari Candel 2022, que es convoca amb la finalitat 
d’incentivar la participació de la ciutadania en activitats culturals, 
promoure la creació literària i fomentar el plaer de la lectura.

El certamen es convoca en règim de concurrència pública, 
mitjançant la convocatòria d’un concurs. La gestió del certamen 
s’efectuarà respectant els principis de publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, eficàcia i 
eficiència.

BASE SEGONA / Requisits de participació

Els criteris que s’han de complir per a poder participar són els 
següents:
• Els treballs que s’hi presentin han de ser inèdits, originals i 

poden estar escrits en català o en castellà.
• Els treballs presentats no poden haver estat premiats anterior-

ment a un altre concurs literari.
• No es pot presentar més d’un treball per persona en la mateixa 

modalitat. El certamen és obert a qualsevol persona física major 
de 14 anys d’edat.

Els participants menors d’edat que tinguin 14 anys o més (és a dir, 
amb una edat compresa entre els 14 i els 17 anys, que no hagin fet 
els 18 anys) hauran de presentar l’autorització prevista a l’Annex 2 
d’ aquestes bases.

Els participants majors d’edat (de 18 anys en endavant) no han 
de presentar cap autorització, donat que el fet de presentar-se al 
concurs implica l’acceptació de les bases. Excepte els participants 
majors d’edat que no tinguin plena capacitat d’obrar (persones 
que tinguin tutor legal per tenir algun tipus de discapacitat), que 
hauran de presentar l’autorització prevista a l’Annex 1 d’aquestes 
bases.

El període de presentació de treballs és del 8 de març al 8 d’abril 
del 2022.

Les persones participants han d’estar al corrent del compliment 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades 
per les disposicions vigents, si escau, i no tenir cap deute amb 
l’Ajuntament de Barcelona.

BASE TERCERA / Persones participants

Els treballs s’han de presentar per correu electrònic a l’adreça 
certamencandel@gmail.com. A l’assumpte, cal posar-hi: Certamen 
Literari Francesc Candel 2022+nom modalitat en que es presen-
ta. Al cos del missatge electrònic, ha de constar el pseudònim de 
l’autor/a i el títol del treball. Caldrà adjuntar-hi també un arxiu 
en format .doc o .pdf amb el nom i cognoms, data de naixement, 
telèfon, adreça i DNI de l’autor del treball.

Els treballs han d’estar escrits amb ordinador amb el programa 
Word (amb el tipus de lletra Arial, cos 12), en fulls DIN A4 escrits a 
una sola cara i a doble espai.

Els organitzadors no admetran a concurs les obres presentades 
fora del termini establert.

BASE QUARTA / Modalitats del certamen i premis

Les tres modalitats que conformen el certamen són:

A) RELAT CURT
El tema és lliure, però integrat dins dels paràmetres de la narrativa, realista 
o de ficció.
S’hi estableixen dues categories: 
JUVENIL, entre 14 i 18 anys 
L’extensió màxima ha de ser de 5 fulls.
La persona guanyadora serà premiada amb un trofeu i 400 € bruts. 
La persona finalista serà premiada amb un trofeu i 200 € bruts. 
ADULT, a partir de 19 anys
L’extensió màxima ha de ser 5 fulls.
La persona guanyadora serà premiada amb un trofeu i 400 € bruts. 
La persona finalista serà premiada amb un trofeu i 200 € bruts.

B) POESIA
Els participants en aquesta modalitat han de ser majors d’edat. 
El tema és lliure. L’extensió màxima és de 50 versos o línies.
La persona guanyadora serà premiada amb un trofeu i 400 € bruts. 
La persona finalista serà premiada amb un trofeu i 200 € bruts.

C) REPORTATGE PERIODÍSTIC
Els participants en aquesta modalitat han de ser majors d’edat.
Aquesta modalitat neix inspirada en l’obra de Francesc Candel, que va 
tenir el seu eix en la narració d’experiències humanes reals, a través d’una 
prolífica obra periodística. 
Obrim el concurs en totes les modalitats de periodisme, i queda obert al 
reportatge, la crònica periodística o l’article d’opinió.
L’extensió màxima ha de ser de 10 fulls.
La persona guanyadora serà premiada amb un trofeu i 400 € bruts. 
La persona finalista serà premiada amb un trofeu i 200 € bruts.

Als imports dels premis se’ls aplicarà les retencions corresponents i es 
pagaran mitjançant transferència bancària al compte que les perso-
nes guanyadores i finalistes designin a aquest efecte.

BASE CINQUENA / El jurat

El Jurat estarà integrat per representants culturals del Districte de 
Sants-Montjuïc, del Consorci de Biblioteques de Barcelona i persona-
litats especialistes en les diferents modalitats del certamen.

El Jurat determinarà les persones guanyadores en els diversos 
apartats i categories, i es reservarà el dret a considerar desert un 
premi. La seva decisió és inapel·lable.

Presidenta del Jurat
Marina Berruezo. Consellera de Cultura del Districte de Sants-Montjuïc
Relat curt juvenil
Jaume Centelles. Escriptor i pedagog
Carlota Freixenet. Llibretera (La Carbonera)
Mertxe París. Editora Mosaïcs Llibres
Relat curt adult
Mònica Boix. Biblioteca Francesc Candel
Martí Carandell. Professor de l’Institut Domènech i Montaner
Ángel Morán. Escriptor i llicenciat en Filologia Anglesa
Reportatge periodístic
Pere Baltà. President de la Fundació Paco Candel

Oleguer Forcades. Director de Sants 3 Ràdio
Yohany Limpias. Periodista i directora del diari La Marina
Genís Sinca. Escriptor i periodista
Poesia
Anun Jiménez. Llibretera (La ciutat invisible)
Elsa Peris. Professora i poetessa
Julián Figueres. Bibliotecari

BASE SISENA / Lliurament de premis

El veredicte del Jurat es farà públic en l’acte de lliurament de 
premis, que tindrà lloc el dimecres 25 de maig del 2022 a les 
18:30 hores a la Biblioteca Francesc Candel.

En cas de no poder-se realitzar presencialment l’acte de 
lliurament de premis, aquests es faran públics el mateix dia 25 
de maig de 2022 a través de les webs de les biblioteques organit-
zadores i la web del districte de Sants-Montjuïc.

Les obres no premiades seran eliminades dels nostres arxius 
un cop realitzada la deliberació del jurat.

BASE SETENA / Drets d’autor, autoria, propietat 
intel·lectual i cessió de drets

El Districte de Sants-Montjuïc publicarà els textos originals 
guanyadors al seu web (www.bcn.cat/sants-montjuic), i les tres 
biblioteques, a les seves pàgines webs.

Els llibres editats en anys anteriors estan disponibles per a 
consulta a la pàgina web de la Biblioteca Francesc Candel (www.
bcn.cat/bibfrancesccandel)

Les persones participants assumeixen l’autoria i originalitat 
de les seves obres i es comprometen a no presentar materials de 
les que no disposin dels drets d’autor en exclusiva.

L’organització no es fa responsable de l’ús inadequat dels 
drets de la propietat intel·lectual per part dels autors i autores de 
les obres.

Les persones participants garanteixen, amb total indemnitat 
per a l’organització convocant d’aquest premi, el caràcter inèdit a 
tot el món de l’obra presentada i la titularitat en exclusiva sense 
cap càrrega ni limitació de tots els drets d’explotació sobre l’obra. 
En cas de comprovar-se que les persones premiades no són 
autores de les obres originals, aquestes persones estan obligades 
a reintegrar a Biblioteques de Barcelona l’import de la dotació 
econòmica atorgada com a premi, sense perjudici de l’exigència 
de les responsabilitats que escaiguin. Per a fer efectiu l’import 
a retornar, al qual s’afegiran els interessos de demora correspo-
nents, es podrà procedir per la vida del constrenyiment quan no 
es retorni el reintegrament de manera voluntària.

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels 
autors i les autores. Amb la presentació de les obres, s’auto-
ritza el Consorci de Biblioteques de Barcelona i el Districte de 
Sants-Montjuïc a reproduir, distribuir, comunicar públicament 
i posar a disposició del públic, el total o una part de les obres, 
en qualsevol format, plataforma o modalitat de difusió, sempre 
que aquests  usos  no  tinguin  un  objectiu  comercial  i estiguin 
dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels 
autors i de les autores que hi han participat i/o a la promoció de 
l’art i la cultura.


