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BASES DEL PREMI “EL CATALÀ PEL MÓN”
Relats de professors de català pel món i a ciutadans del món
Convocat per l’Editorial Godall Formacions
1. PARTICIPANTS:
Hi poden participar totes les persones, de qualsevol nacionalitat, que siguin o hagin estat professores de català a l’estranger o a les EOI (escoles Oficials d’Idiomes)
Només es pot presentar una obra per participant.
2. CARACTERÍSTIQUES:
Els relats han d’estar escrits en català en qualsevol de les seves variants.
Temàtica:
Relacionada amb les vivències i l’experiència de la docència del català fora de l’àmbit lingüístic o
les EOI (Escoles Oficials d’Idiomes).
Les obres presentades no han d’estar pendents del veredicte d’altres concursos ni els seus drets
d’autor compromesos amb tercers.
Les obres han de ser originals i inèdites.
Extensió:
D’entre 4 i 20 pàgines (DINA4) de text, escrites en lletra Arial 12, amb interlineat doble.
PRESENTACIÓ
Correu electrònic:
les obres es lliuraran a concurs@godallformacions.com
posant a l’assumpte del correu: PREMI “El català pel món” i el títol del relat i, en el mateix correu,
s’enviaran dos arxius en format word o pdf.
Arxiu 1. El relat, amb el títol del treball
Arxiu 2. El títol del relat amb les dades de l’autor: nom complet, adreça, telèfon i NIF, així com (en
pdf ) un certificat signat per l’autor, escanejat, declarant que té la lliure disposició dels drets de
l’obra.
TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació finalitzarà el 31 de gener de 2013.

PREMIS
S’atorgarà un primer premi de 1.000€ més la primera edició de l’obra, un segon de 500€, també
més la primera edició de la obra, tres accèssits de 100€ cadascun igualment més la primera edició
de la obra, i es distingiran amb menció especial, sense dotació econòmica , les obres que el jurat
consideri.
Amb les quantitats dels premis ja estan contemplades les retencions pertinents.
L’Editorial Godall Formacions es compromet a publicar els relats premiats i els dels finalistes amb
menció especial en un llibre-recull de relats en paper (i, si no fos possible, en format digital) durant l’any 2013 o el primer trimestre del 2014, fent constar el nom dels autors i les condicions de
guanyador o finalistes.
La participació al premi comporta, en el cas dels autors guanyadors i els possibles seleccionats per
formar part de la publicació, la cessió dels drets d’autor i d’explotació de l’obra en exclusiva i en
qualsevol format a Godall Formacions durant tres anys.
La contraprestació dels autors serà el premi del concurs, sense dret a demanar altres quantitats.
Un cop emès el veredicte del jurat, els autors no podran renunciar a la publicació del seu relat.
Els autors i autores dels relats seleccionats es comprometen a aparèixer amb el seu nom i cognoms i en cap cas sota pseudònim.
Els autors i autores guanyadors i aquells que vegin publicats els seus relats rebran tres exemplars
de la publicació.
Els originals de les obres presentades al concurs que no hagin estat guardonades no seran retornats i seran destruïts.
JURAT
El jurat estarà format per
Carme Ballús, professora de català a la secundària i escriptora
Montserrat Lorente, professora de Literatura
Hermínia Mas, professora de català a l’EOI i escriptora
Isabel Clara Simò, escriptora
Un representant de l’Editorial actuarà de secretari amb veu però sense vot.
El jurat podrà declarar desert el premi i estarà facultat per resoldre qualsevol dubte no previst en
aquestes bases. El seu veredicte serà inapel•lable

LLIURAMENT DE PREMIS
L’acte de proclamació i lliurament de premis es farà la setmana de Sant Jordi al lloc i l’hora que es
faran públics oportunament.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La presentació al premi pressuposa l’acceptació de totes les seves bases.

Barcelona, 29 de setembre de 2012
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