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Inscripcions fins el 30 de maig
INFORMACIÓ
al Facebook d’Art Jove > facebook.com/artjove
al web de l’IBJOVE > ibjove.caib.es
i al telèfon 971 17 89 47.

– 2021

Aquesta informació és un extracte. Les bases, el formulari d’inscripció i la resta de documents
que s’esmenten en aquesta convocatòria estan a disposició de les persones interessades a la
Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (http://caib.es/seucaib) així com
al web de l’IBJOVE (http://ibjove.caib.es).

1. CONVOCATÒRIA
L’IBJOVE convoca aquest Certamen, adreçat a joves escriptors.

2. PARTICIPANTS
Poden participar en aquest certamen joves nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin
entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2021. No s’admet la inscripció de grups.

3. PREMIS
S’estableix una dotació total de 5.000,00 €, que s’ha de repartir de la manera següent:
•

S’estableix un primer premi de 2.000,00 € en metàl·lic.

•

Es destina una dotació de 1.000,00 € en metàl·lic a pagar dos segons premis de 500,00 €,
o un segon i un tercer premi, amb la distribució monetària que el jurat trobi oportuna.

•

Els 2.000,00 € restants (IVA no inclòs) s’han de destinar a editar el poemari o llibre de
prosa poètica amb una editorial de prestigi reconegut a les Illes Balears. L’editorial n’ha
d’imprimir un mínim de 300 exemplars, un 5 % dels quals són per a l’autor, en concepte
de drets, i un 10 % són per al Programa Cultural Art Jove.

El jurat pot proposar que els premis siguin declarats deserts. El primer premi no pot ser compartit.

4. JURAT
El jurat ha d’estar format per un mínim de tres vocals i un president o presidenta (amb vot
diriment en el cas d’empat). A tots els ha d’elegir l’lBJOVE d’entre els col·lectius següents:
poetes de prestigi reconegut, crítics literaris de mitjans de comunicació i un representant de
l’Associació d’Editors de les Illes Balears. Així mateix, s’ha de convidar a formar part del jurat la
persona guanyadora de la darrera edició del Certamen de Poesia i Prosa Poètica Manel Marí del
Programa Cultural Art Jove. Hi ha d’actuar com a secretària, amb veu i vot, la coordinadora del
Programa Cultural Art Jove.

5. TERMINI D’INSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ
DE LA DOCUMENTACIÓ
El termini d’inscripció i presentació de la documentació és fins a les 24.00 h del 30 de maig de
2021. S’ha d’enviar la documentació següent per correu electrònic a artjove2021@gmail.com,
o per correu postal o presencialment a la seu del Programa Cultural Art Jove (Velòdrom Illes
Balears, c/ de l’Uruguai, s/n, 07010 Palma):
a. El formulari emplenat degudament.
b. En el cas de no haver nascut a les Illes Balears, una fotografia o una fotocòpia del
certificat d’empadronament en alguna població de les Illes Balears.
c. Un arxiu en format PDF que contengui el llibre de poemes o de prosa poètica que es
presenta a concurs.

6. CONDICIONS TÈCNIQUES
El treball, de temàtica lliure, ha de ser original, inèdit, anònim i redactat en llengua catalana. Per
garantir l’anonimat, el títol de l’arxiu ha de ser obligatòriament el pseudònim del participant. En
la primera pàgina del treball han de constar el títol de l’obra, el gènere i el pseudònim.
També es pot enviar per correu postal o presentar presencialment. En aquests casos, s’ha de
lliurar un sobre tancat que contengui l’obra i en què constin el títol del projecte, el gènere i el
pseudònim del participant.
Si és poesia, l’extensió de l’obra ha de ser d’un mínim de 400 versos i d’un màxim de 1.000, en un
poema o en més d’un.
Si és prosa poètica, l’extensió ha de ser d’un mínim de 70.000 caràcters i d’un màxim de 100.000,
espais inclosos.
Cada participant només pot presentar un poemari o llibre de prosa poètica.

7. SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT
Una vegada acabat el termini de presentació de treballs, els membres del jurat, que prèviament
han d’haver llegit els treballs presentats, s’han de reunir a porta tancada per deliberar.
La decisió del jurat s’ha de donar a conèixer en un acte públic al qual poden assistir tots els
concursants i que ha de tenir lloc a Eivissa durant el darrer trimestre del 2021. Durant l’acte,
actors i actrius del Programa Cultural Art Jove llegiran fragments de les tres obres premiades.
Es garanteixen tres presentacions del llibre guanyador, una de les quals ha de ser al municipi de
residència de l’autor o autora de l’obra premiada, que ha d’assistir a les presentacions i que pot
triar entre fer la lectura dramatitzada d’un fragment, fer-la conjuntament amb actors o delegarlos-la directament. També s’ha de llegir un fragment del poemari o un extracte del relat en prosa
poètica del guanyador o dels guanyadors del segon premi.

