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Diligència per fer constar que aquestes bases van ser 

aprovades provisionalment pel Ple de la corporació 

en data 15 de novembre de 2022. Es van publicar al 

BOP de Girona núm. 236, de 13 de desembre de 

2022. Havent transcorregut el període d’exposició 

pública sense cap al·legació van esdevenir definitives 

i així es va publicar al BOP de Girona núm. 14, de data 

20 de gener de 2023 
Exp. 2014/2022 

 

BASES REGULADORES DEL XXXII CONCURS LITERARI INFANTIL I JUVENIL 

JOAN TRIADÚ - ABRIL 2023 

 

1. OBJECTE I FINALITAT 

1.1 El Consell Comarcal del Ripollès convoca el concurs literari infantil i juvenil que porta el nom de 

l’escriptor i pedagog ribetà, Joan Triadú i Font (30 de juliol de 1921 – 30 de setembre de 2010), amb 

l’objectiu general de promoure la cultura i la literatura catalana entre l’alumnat escolaritzat als 

centres educatius de la comarca del Ripollès. 

Els objectius específics del projecte són els següents: 

- Aplicar les habilitats adquirides en la competència escrita per part de l’alumnat 

- Fomentar la creació literària 

- Cohesionar els centres educatius de la comarca 

- Generar un espai de trobada comarcal en el marc de la cultura 

1.2 La finalitat d'aquestes bases és la regulació de la convocatòria del concurs literari de narrativa i 

poesia en llengua catalana per l’alumnat escolaritzat a centres d’ensenyament de la comarca del 

Ripollès (des de 3r de primària fins a 2n de Batxillerat, ambdós cursos inclosos). 

2. PARTICIPANTS I MODALITATS 

2.1 Podran participar al concurs els infants i joves matriculats en centres d’ensenyament de la 
comarca del Ripollès, que cursin des de 3r de primària fins a 2n de batxillerat, ambdós cursos 
inclosos. 

2.2 Els infants i joves referits en el punt anterior, podran participar al concurs a través del centre 

educatiu a on estiguin matriculats. D’aquesta manera, de la totalitat de treballs elaborats, cada 

centre docent en farà una primera selecció i únicament n’escollirà tres per categoria i modalitat, 

d’acord amb allò establert als apartats 2.6 i 2.7 d’aquestes bases. 
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Aquells alumnes les obres dels quals no hagin estat seleccionades per part del centre educatiu, 

igualment podran presentar-les a títol individual de la forma prevista en aquestes bases. 

2.3 La participació en aquesta convocatòria implica la plena conformitat i l’acceptació d’aquestes 

bases. 

2.4 Els participants seran responsables de les reclamacions que es produeixin per danys a tercers, 

com ara els plagis. 

2.5 L’autoria de les obres ha de ser individual. 

2.6 S’estableixen dues modalitats de caràcter general: narrativa (de qualsevol gènere) i poesia. Està 

permès participar de manera simultània en les dues modalitats, és a dir, un mateix participant pot 

presentar una obra en cada modalitat, i en conseqüència, podrà optar a més d’un premi d’una 

mateixa categoria. 

2.7 En funció del nivell educatiu que estigui cursant l’alumnat, podrà participar a les següents 

categories: 

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 i Batxillerat 

TORRENEULES: CEE Ramon Suriñach 

Cada una d’aquestes categories inclou la modalitat de narrativa i poesia. 

Els participants hauran de concursar a les categories assignades en funció del nivell educatiu que 

estiguin cursant, i en conseqüència, no s’admetran participants que desitgin concursar a categories 

diferents a les del seu nivell educatiu. 

2.8 No es preveu cap restricció en la participació d’infants i joves premiats en edicions anteriors del 

concurs literari infantil i juvenil Joan Triadú. 

3. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 

3.1 Les obres hauran d’estar escrites en català, i seran originals i inèdites. No podran concórrer obres 

guardonades en edicions anteriors dels premis literaris infantils i juvenils Joan Triadú. 

3.2 El tema de les obres és lliure. 
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3.3 Les obres de narrativa han de tenir una extensió màxima de 3 fulls DIN-A4, i les de poesia han 

de tenir una extensió màxima de 2 fulls DIN-A4. En ambdós casos els escrits es faran a una sola cara, 

amb un espai entre línies d’1,5, i lletra Calibri amb un cos de 12 punts. 

3.4 Les obres es presentaran signades amb pseudònim. 

3.5 Les obres s’han de presentar en format PDF, i s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic: 

cultura@ripolles.cat 

L’arxiu PDF s’ha d’anomenar amb el pseudònim del participant. 

En el cos del correu electrònic, caldrà fer-hi constar les dades següents: 

 Pseudònim del participant 

 Nom i cognoms del participant 

 Centre educatiu del participant 

 Nivell educatiu del participant 

A l’assumpte del correu hi figurarà la modalitat i categoria a la que es presenta l’obra, i el títol de 

l’obra. En el cas de participar en les dues modalitats, s’enviarà un correu per a cadascuna. 

Si no es disposa de mitjans per a la presentació digital, es podrà utilitzar el suport electrònic de 

l’Oficina Jove del Ripollès amb cita prèvia al telèfon 972.700.717. 

No s’admetran obres en format paper. 

3.6 Un cop s’hagi presentat l’obra, l’autor no podrà retirar-la per fer-hi correccions, ampliar-ne el 

text o renunciar al premi. 

3.7 Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la present convocatòria. 

3.8 En el supòsit que les obres no compleixin amb els requisits anteriors, no seran valorades. 

4. TERMINI DE LLIURAMENT 

4.1 El termini màxim de lliurament de les obres amb el format i el lloc indicats en aquestes bases és 

el dia 1 de març de 2023, a les 17:00 h. 

4.2 No s’admetrà cap obra rebuda amb posterioritat al termini indicat. 
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5. JURAT 

5.1 La forma d’elecció de les obres guardonades es farà a través d’un jurat integrat per 9 persones, 

de l’àmbit de l’ensenyament i/o de la cultura. Hi haurà dos membres del jurat per a cadascuna de 

les categories previstes al punt 2.7 d’aquestes bases, a excepció de la categoria Balandrau, que n’hi 

haurà tres. Pel que fa a la categoria Torreneules, el centre d’educació especial Ramon Suriñach, 

determinarà les obres guanyadores. 

5.2 Els membres del jurat de cada categoria hauran de consensuar l’atorgament dels premis. 

5.3 El jurat actuarà amb total llibertat i discrecionalitat, i les seves determinacions seran 

inapel·lables. 

5.4 El Consell Comarcal del Ripollès, únicament reenviarà les obres als membres del jurat i 

custodiarà la resta d’informació fins al moment en què s’hagi fet la deliberació, a fi i a efecte de 

poder identificar els premiats. 

5.5 A l’hora d’emetre el veredicte, el jurat tindrà en compte la qualitat literària de les obres, com 

ara el rigor del text, la solidesa de la construcció, el caràcter innovador de l’obra, la coherència entre 

les intencions implícites que revela el text, els resultats que assoleix, i el nivell educatiu dels 

participants, així com altres criteris que puguin sorgir en la seva deliberació. 

5.6 El jurat podrà declarar deserts els premis si considera que cap de les obres presentades no n’és 

mereixedora. 

5.7 De forma excepcional, el jurat podrà decidir si atorga un premi en qualitat d’ex aequo. Com a 

màxim, es podrà concedir un premi ex aequo per cada categoria. 

6. PREMIS 

6.1 A les categories, Taga, Balandrau, Bastiments i Puigmal hi haurà tres premis per la modalitat de 

prosa i tres premis per la modalitat de poesia (1r, 2n i 3r), que consistiran en lots de llibres. A la 

categoria Torreneules, hi haurà un premi de prosa i un de poesia. Tots els guanyadors rebran un 

llibre recopilatori de les obres premiades i un diploma. 

6.2 La data i el lloc de l’acte de lliurament dels premis serà el dia 26 d’abril de 2023, a l’església de 

Sant Pere de Ripoll, a les 18:00h. 

6.3 El jurat i els participants guardonats es comprometen a assistir a l’acte de lliurament. En el cas 

que els resulti impossible d’assistir-hi personalment, podran delegar la seva representació en una 

altra persona. 
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6.4 El Consell Comarcal del Ripollès no es farà càrrec de les despeses per assistir a l’acte. 

6.5 L’atorgament del premi implica que l’obra serà recopilada en un llibre editat pel Consell 

Comarcal del Ripollès, i se’n lliurarà un exemplar a les persones guanyadores i s’enviarà un als 

centres educatius. 

7. PROTECCIÓ DE DADES 

7.1 De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, s’informa 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. 

7.2 La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el 

consentiment així com l'article 6.1.e) de l’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. 

7.3 Les dades dels guanyadors (nom, cognoms, edat, imatge) es publicaran a les xarxes socials i 

pàgina web del Consell. 

7.4 Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es 

van recollir i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar sobre les 

finalitats esmentades. Serà aplicable el que es disposa a 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. 

7.5 Les dades només seran cedides a entitats organitzadores i col·laboradores. 

7.6 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. 
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Les Polítiques de Privacitat de les respectives xarxes socials són les següents: 

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 

7.7 Els participants podran exercir els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o, 

si escau, Oposició. A aquest efecte, caldrà presentar un escrit al CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, 

Carrer del Progrés, 22, 17500 Ripoll. 

A l'escrit s’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 s’actuï mitjançant representant, legal o voluntari, s’haurà d'aportar també el 

document que acrediti la representació i el document d’identificació d'aquest. 

7.5 En cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, es podrà interposar una 

reclamació davant del Delegat de Protecció de Dades a dpd@ripolles.cat o, si escau, davant de 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici). 

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

8.1 Els participants cedeixen al Consell Comarcal del Ripollès, amb caràcter gratuït, no exclusiu i 

sense limitació temporal ni territorial, 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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