XXIX PREMIS LITERARIS JUVENILS I INFANTILS JOAN TRIADÚ ABRIL 2020

BASES
1. PARTICIPANTS:
Els nois, noies i joves, escolaritzats al Ripollès, matriculats en algun dels cursos escolars ressenyats
a continuació, o bé de l’edat corresponent.
Categories en què es pot concursar:
TAGA: 3r i 4t d’Educació Primària
BALANDRAU: 5è i 6è d’Educació Primària
BASTIMENTS: 1r i 2n d’ESO
PUIGMAL: 3r i 4t d’ESO, Batxillerat

2. OBRES:
Modalitats en què es pot participar:

Poesia

Narració lliure.
Els treballs tindran una extensió màxima de 4.000 paraules, que equivaldria a unes 5 pàgines
aproximadament.
Enguany proposem que la temàtica sigui lliure ja que s’ha detectat que incentiva la creativitat de
dels participants. De totes maneres, però, es donarà un petit incentiu de valoració a les obres que
estiguin relacionades amb el Ripollès (referència a personatges reconeguts de la comarca, indrets,
tradicions...).

3. FORMAT:


Es pot presentar una obra per modalitat (poesia i prosa) i participant , i pot optar-se a més
d’un premi. Cada obra ha de ser d’un sol autor/a.



Les obres s’hauran de presentar en format digital (Word o PDF) i s’hauran d’enviar a
l’adreça de correu electrònic: joantriadu@ripolles.cat. En cas de no tenir ordinador, es
podrà utilitzar el suport electrònic de l’Oficina Jove del Ripollès amb cita prèvia:
972700717



Els treballs han de ser redactats en català. En el document de l’obra només s’hi haurà
d’incloure el pseudònim. En el cos del correu electrònic caldria especificar-hi el
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pseudònim i totes les dades de contacte.
Nom i cognoms,
Centre educatiu
Curs escolar


El format recomanat del document: Cos de la lletra Arial 12 i interlineat 1,5 per a totes les
categories.

4. SELECCIÓ D’OBRES:



De la totalitat de treballs elaborats, cada centre docent farà una primera selecció i només
escollirà tres treballs per categoria i modalitat establerts en aquestes bases.
Com a novetat de la passada edició, s’ofereix la possibilitat de que els alumnes, si cal amb
el suport de les seves famílies, presentin les obres de forma individual i lliurement en el
format establert en el punt anterior.

5. TERMINIS DE LLIURAMENT:
Com a màxim fins al dia 28 de febrer de 2020.
6. JURAT:
El jurat estarà composat per un màxim de 8 persones vinculades al món de l’ensenyament i la
cultura. Aquest tindrà potestat per decidir sobre aquelles qüestions que puguin presentar-se
durant el desenvolupament dels premis i que no es reflecteixin en aquestes bases.
Hi haurà dues persones de jurat per a cascuna de les categories.

7. PREMIS:
En totes les categories, Taga, Balandrau, Bastiments i Puigmal, hi haurà tres premis de Prosa i tres
de Poesia (1r, 2n i 3r) que consistiran en lots de llibres. Tots els premiats rebran un llibre
recopilatori de les obres guanyadores i un diploma.
Els premis i diplomes seran lliurats als guanyadors en un acte que la data i el lloc es determinarà
en la convocatòria dels mateixos.
Organització: Àrea de Cultura i Joventut i àrea de Presidència i Comunicació del Consell Comarcal
del Ripollès.
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8. PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, informem que les
dades personals que es facilitin al Consell Comarcal al participar en el present concurs seran
tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació en aquest.
Les dades facilitades seran tractades pel CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, en qualitat de
Responsable de Tractament, amb la finalitat gestionar l'organització i gestió administrativa del
concurs, així com l'avaluació de l'obra, lliurament de premis, si escau, i publicació de les obres i els
seus autors per qualsevol mitjà de difusió.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el consentiment
així com l'article 6.1.e) del RGPD per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en
l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament: Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i les presents bases, per al tractament de les seves dades
personals per a una o diverses finalitats específiques mitjançant la participació en el present
concurs, i, en el cas de participants menors de catorze anys, el consentiment atorgat pels titulars
de la pàtria potestat o tutela autoritzant la participació del menor de catorze anys.
Les dades dels guanyadors (nom, cognoms, edat, imatge) es publicaran a les xarxes socials i pàgina
web del Consell.
Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es
van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar sobre les
finalitats esmentades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius, documentació i les
Taules d’Accés i Avaluació Documental disponibles en http://taad.cultura.gencat.cat/. En
qualsevol cas, les dades podran ser conservades, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interès públic,
finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques.
Les dades només seran cedides a entitats organitzadores i col·laboradores.
En el cas de publicació en xarxes socials, es produirà una transferència internacional de dades fora
de l'Espai Econòmic Europeu, per a la utilització de diferents plataformes (Twitter, Facebook,
Instagram), basada en una Decisió d'adequació de la Comissió Europea (Decisió d'Execució (UE)
2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol de 2016, conforme a la Directiva 95/46/CE del
Parlament Europeu i del Consell, sobre l'adequació de la protecció conferida per l'Escut de la
privacitat UE-EUA. I dins del marc de les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials.
Polítiques de Privacitat de les respectives xarxes socials:
Instagram: https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388
Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/es/privacy/previous/version_12
Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o, si escau,
Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit al CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS,
Carrer del Progrés, 22, 17500 Ripoll.
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En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, al seu torn, haurà
de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document
identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà
d'aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d'aquest.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà
interposar una reclamació davant el nostre Delegat de Protecció de Dades a dpd@ripolles.cat o,
si escau, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici).

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els participants cedeixen al CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, amb caràcter gratuït, no exclusiu i
sense limitació temporal ni territorial alguna, la totalitat dels drets de propietat intel·lectual, tals
com: reproducció, transformació, distribució i comunicació que puguin recaure sobre les obres
literàries presentades en el present concurs, en qualsevol mena de suport i mitjançant la
utilització de qualsevol procediment de reproducció tangible o intangible i sense més limitacions
que les establertes en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals
vigents sobre la matèria.
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