Bases III edició del Premi d’Àlbum il·lustrat Vila de Térmens
1. Podran optar al Premi d’Àlbum il·lustrat Vila de Térmens, que convoca
l’Ajuntament de Térmens, totes les obres il·lustrades de tema lliure,
rigorosament inèdites, dirigides al públic infantil i que transmetin valors
estètics, ètics i humans. Es valorarà que la temàtica faci referència al
món rural i al primer sector. Per obra il·lustrada s’entén el conjunt de
text i il·lustració, valorats de manera conjunta, i que en cap cas ni text
ni il·lustració poden ser relegats a una categoria accessòria, sinó que
han de tenir un pes específic similar. El/els autor/s han de garantir
l’autoria i l’originalitat de l’obra presentada al Premi, així com que no es
tracti ni d’una còpia ni d’una modificació d’una altra obra aliena. No
s’acceptaran ni obres pòstumes, ni obres premiades en altres certàmens
ni tampoc obres publicades anteriorment.
2. Les obres es presentaran amb el text en català, en prosa o en poesia.
3. Poden optar Premi:
a) un únic autor de la part literària i gràfica.
b) dues persones: una autora de la part literària, i l’altra, de la part
gràfica.
c) un equip de diverses persones. La/les persona/es que optin al premi
han de ser majors d’edat.
4. La quantia del Premi per aquesta convocatòria serà de 4.000€ (quatre
mil euros), que es constituiran com a quantia del premi i com un
avançament per la cessió dels drets d’edició en exclusivitat a Edicions
Salòria, per a la seva publicació. L’import del premi es distribuirà de la
següent manera: 2.500 euros per a l’il·lustrador/a, i 1.500 euros per a
l’autor/a del text. Els guanyadors es comprometen a cedir una de les
làmines originals del seu àlbum al consistori, i a subscriure el contracte
de cessió en exclusiva dels drets d’edició que l’editorial els l’hi presenti a
l’efecte, tal qual, i l’editorial es compromet a publicar l’obra en el
transcurs d’un any des de la concessió del Premi. L’import del premi
equival als drets d’autor de la primera edició del llibre publicat que no
pot superar els 2.000 exemplars de tiratge. En cas de segona, tercera o
més edicions, l’editorial abonarà el 10% dels drets d’autor per cada
exemplar venut.
5. El Premi no podrà ser distribuït entre dos o més obres, sinó que serà

concedit de manera íntegre a una sola obra. A criteri del jurat, el premi
podrà ser declarat desert. El jurat està format per professionals del món

del llibre. La Presidenta d’Honor del jurat del premi és la il·lustradora
Roser Capdevila, i el president del jurat és l’escriptor, editor i mestre,
Ramon Besora. També formen part del jurat l’impulsor de la llibreria
L’Argonauta, Andrea Giovannoli, la bibliotecària i directora de la
Biblioteca Pública de Balaguer, Núria Arbós; la directora de l’escola
Alfred Potrony, Elisa Navarro; el regidor de Cultura de l’Ajuntament de
Térmens, Vicenç Pascual; l’especialista en premsa i màrqueting, Sílvia
Rodríguez, el responsable d’Edicions Salòria, Marcel·lí Pascual, l’editora
de BindiBooks, Cristina Feliu, la responsable de la Biblioteca de
Térmens, Tatiana Cercós, i la guanyadora de la darrera edició, Anna
Font.
6. Les obres presentades s’hauran d’atendre a les següents condicions:
a) Es podran presentar de dues maneres: o bé dins d’una carpeta
clarament identificada, en suports flexibles (paper, cartró, etc),
adaptables al format 24,5 cm x 24,5 cm (ample x altura) i impreses
en paper en alta definició; o bé, considerant el moment actual i
donat el compromís de l’ajuntament de Térmens amb el medi
ambient, també es podran presentar en format digital fent-les
arribar clarament identificades al correu electrònic
ajuntament@termens.cat indicant el concepte de participació al
Premi d’Àlbum il·lustrat Vila de Térmens.
b) Les obres hauran de tenir una extensió, sense incloure la coberta, de
24 o 32 pàgines, sense comptar les guardes.
c) Les obres hauran de presentar-se acabades, realitzades en qualsevol
tècnica que consideri l’artista.
d) Les obres hauran d’anar firmades per l’autor (o autors) i haurà de
constar de manera clara el nom, els cognoms, el domicili i el telèfon.
En cas de pseudònims aquestes dades hauran de presentar-se en un
sobre apart.
e) La guanyadora o el guanyador de la darrera edició no podrà
presentar-se al premi durant les dues següents edicions i
s’incorporarà, durant un any, al jurat de la següent edició que hagi
guanyat.
7. El termini d’admissió dels originals finalitzarà el 31 de desembre del
2021. Els originals hauran de ser enviats a nom de Premi d’Àlbum
il·lustrat Vila de Térmens, Ajuntament Térmens (Plaça de Catalunya, 1,
25670 Térmens), o entregats a mà a recepció de 9 a 14h, amb la
indicació de «Pel Premi d’Àlbum il·lustrat Vila de Térmens». S’estendrà
el rebut corresponent per correu electrònic.
8. El Premi s’atorgarà mitjançant una votació d’un jurat de professionals
en l’àmbit de la cultura i especialistes en il·lustració.

9. El jurat es reunirà de manera privada, amb l’antelació suficient, per tal
de fallar el Premi. Posteriorment, es farà pública la seva decisió abans
del 25 de febrer del 2022. Sense perjudici de la resolució definitiva,
l’editorial no respon de las opinions manifestades pel jurat ni per cap
dels seus membres, abans o després de l’emissió de l’esmentada decisió,
en relació amb qualsevol de les obres presentades.
10. L’editorial es reserva la facultat d’organitzar un acte de presentació de
l’obra en el moment del seu llançament. El/els guanyador/s
autoritza/en la utilització del seu nom i imatge amb objectius
publicitaris y es comprometen a participar personalment en la
presentació i la promoció de la seva obra en aquells actes que l’editorial
consideri adequats.
11. Cap de les obres presentades al Premi dins del termini i en la forma
que correspon podrà ser retirada abans de fer-se pública la resolució el
fallo del jurat. La presentació al Premi implica per part del concursant
l’acceptació íntegra i incondicional d’aquestes bases.
12. L’Ajuntament de Térmens no mantindrà correspondència amb els
autors que es presentin al Premi ni facilitarà informació sobre la
classificació i valoració de les obres.
13. Els originals presentats al premi es podran recollir a l’Ajuntament de
Térmens a partir del primer dilluns després de la cerimònia de
lliurament dels premis i durant 3 mesos. Un cop transcorreguts aquests
3 mesos, els treballs que no s’hagin recollit quedaran en propietat de
l’ajuntament. Si algun autor vol que el consistori li retorni els originals li
haurà de comunicar durant els 3 mesos establerts per recollir els treballs
i l’autor haurà de fer-se càrrec de les despeses d’enviament.
14. Davant de qualsevol dubte, discrepància, reclamació o qüestió que

pugui sorgir en relació a la interpretació i execució de les bases aquí
presents, les parts acorden sotmetre el conflicte plantejat a un tribunal
de dret del Tribunal Arbitral de la Càmbra de Comerç de Barcelona i
s’obliga al compliment del Laude arbitral.

