BASES PREMI LLETRES DE MERCAT
REQUISITS
Podran optar al premi obres de narrativa breu o reculls de relats.
Els treballs hauran de ser originals, inèdits i en llengua catalana.
No s’acceptaran obres guardonades en altres certàmens.
El Premi Lletres de Mercat tindrà una periodicitat bianual.

CONDICIONS
El Mercat haurà d’estar present en els relats d’alguna manera:
com a escenari, com a concepte narratiu, com a personatge...
Els narradors tenen llibertat creativa per decidir de quina manera apareix.

FORMA DE PRESENTACIÓ
Pel que fa a l’extensió, tant si es tracta de novel·les breus com de reculls de relats,
ha de ser d’un mínim de vuitanta pàgines i el màxim no podrà superar les cent
(2.100 caràcters per full, aproximadament).
Les pàgines de l’original hauran d’estar numerades.
A la primera plana es farà constar: Premi Lletres de Mercat i el pseudònim de l’autor.

PRESENTACIÓ
Els originals s’hauran d’entregar en format PDF a l’adreça lletresdemercat@gmail.com.
Els originals han d’anar signats amb pseudònim, i l’autor ha d’enviar les seves dades personals
(nom, telèfon, adreça postal i correu electrònic) en un document a banda al mateix correu,
que només llegirà el coordinador/a del Premi.
La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de les bases
i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
La data de termini per entregar els originals és el dia 4 d’octubre a les 22 h.

JURAT I RESOLUCIÓ
El jurat d’aquesta convocatòria estarà format per Marina Porras,
Montse Marcet, Enric Pallarès, Adrià Martín i un/a representant de Viena Edicions.
El Premi es podrà declarar desert en cas que el Jurat cregui que cap de les obres presentades
no assoleix la qualitat mínima necessària per ser publicada.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
El Premi tindrà un únic guanyador, que percebrà la quantitat de 2.000 €
(amb les retencions legals vigents).

PUBLICACIÓ
Viena Edicions publicarà l’obra guanyadora durant el primer trimestre de 2022.
L’editorial signarà un contracte amb l’autor d’acord amb la normativa vigent
i les bases del Premi.
Associació d’Adjudicataris del Mercat Municipal de Rubí

