BASES DEL CONCURS DE POESIA DE TORRELLES DE FOIX 2021
1r. OBJECTE.
L’objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment per participar en el
Concurs de Poesia i Narració de Torrelles de Foix.
El dia 23 d'abril de 2021 a les 18:30 hores, a la sala polivalent del Casal d'Avis, es procedirà a fer la
presentació i la lectura de les poesies i relats que han entrat a concurs. En aquest acte també es
donaran els premis als guanyadors.
En cas que, amb motiu de la pandèmia del COVID 19, els actes de la festivitat s’hagin de suspendre, la
presentació i lectura del concurs es realitzaria de manera telemàtica.
Està promogut per l’Ajuntament de Torrelles de Foix, des de la Regidoria de Cultura.
Els objectius d’aquest Concurs de Poesia i Narració són:
- Promoure l’afició a la poesia i narració en al seves facetes creatives.
- Donar a conèixer al gran públic l’obra de les persones participants.
2n. PARTICIPANTS.
Aquest certamen és obert a la participació de totes aquelles persones que compleixin amb les bases.
Poden participar totes les persones novells o aficionades que ho desitgin, sempre que hagin complert
els 16 anys en el moment de l’acte.
3r. SOL·LICITUDS.
Totes les persones que vulguin participar en el Concurs de Poesia i Narració de Torrelles de Foix han
d’entregar el seu escrit (poesia o narració amb el títol), escrites amb ordinador, en un sobre tancat i en
blanc, acompanyat d'una butlleta amb el nom, telèfon, direcció postal i e-mail del participant.
El tema de la poesia i la narració és lliure. La narració ha de tenir un màxim de 150 paraules i pot ser
escrit tant en català com en castellà.
Cada participant només pot presentar una única obra. Les obres que no siguin presentades tal i com
s’indica, seran desqualificades.
El sobre i la butlleta es presentaran a l'Ajuntament de Torrelles de Foix, a la Plaça Lluís Companys nº1
(en horari de 9:30 a 13:30 de dilluns a divendres i de 16:30 a 20:30 els dimarts).
4t. PREMI.
S’entregarà:
Dos vals de 50€ de Abacus cooperativa als guanyadors de la poesia i narració.

La resolució del jurat es inapel·lable, podent deixar desert el premi si es considera que no té la qualitat
suficient per ser guardonat.
La participació en el certamen implica la cessió dels drets d’autor els quals quedaran en propietat de
l’Ajuntament de Torrelles de Foix, qui tindrà els drets d’autoria i es reserva el dret de reproduir-la i
publicar-la per qualsevol mitjà en publicacions municipals.
5è. EL JURAT.
El Jurat estarà format per diferents persones vinculades a les entitats de Torrelles de Foix. Tots amb
dret a veu i vot.
La resolució del Jurat i l’entrega del premi es donarà a conèixer el dia 23 d’abril de 2021 a la sala
polivalent del Casal d'Avis on es realitza el concurs.
L’Ajuntament garanteix que les dades personals dels concursants no seran facilitades als membres del
Jurat fins que no s’hagi concedit el premi. Els membres del Jurat durant la deliberació només tindran
accés a l’obra i al seu títol.
L’organització es reserva el dret de prendre les decisions oportunes i de realitzar les modificacions
pertinents en funció dels imprevistos o incidències alienes al concurs que puguin sorgir, quedant
facultada per resoldre qualsevol circumstància no contemplada en les bases.
6è. TERMINI I FORMA DE LA CONVOCATÔRIA.
Convocatòria.
La convocatòria es farà mitjançant l’exposició de les bases al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Torrelles de Foix, als mitjans de comunicació locals que es considerin adients (web municipal,
Facebook, Instagram, etc.).
Termini.
El període d’admissió d’inscripcions finalitzarà el divendres 16 d’abril de 2021 (inclòs). En cas que no hi
hagi un mínim de 10 inscrits, el jurat té la potestat d’anul·lar el concurs.
7è. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.
La participació en el concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i
obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el
criteri del Jurat, el qual serà inapel·lable.
9è. PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del previst en el Reglament 2016/697, de la Unió Europea, així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals
proporcionades pels participants en el concurs s’incorporaran a un fitxer municipal amb la finalitat exclusiva de gestionar
la participació en el present concurs. Les dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i utilitzades
per la gestió d’aquest concurs.

El participant accepta amb la seva participació la publicació de la seva imatge i el seu nom a la pàgina web municipal i a
les xarxes socials de l’Ajuntament amb la finalitat de donar publicitat a l’esdeveniment.
Aquesta informació serà accessible a tots els usuaris que accedeixin als mitjans o medis que l’Ajuntament ho publiqui, i
serà conservada de forma indefinida per motius d’arxiu i d’acord amb la legislació d’arxivament aplicable.
El responsable del tractament de dades és l'Excm. Ajuntament de Torrelles de Foix (Pç. Lluís Companys, 1. Torrelles de
Foix), al qual es podran dirigir les persones interessades per revocar el consentiment (si aquesta és la legitimació),
exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit o al Delegat de
Protecció de Dades torrellesf@diba.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una
signatura electrònica reconeguda.
Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat)
Diligència per a fer constar que aquests bases han estat aprovades per decret de l’alcaldia núm. 0000/2020 de data 00
de de 2020.

