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Per tal d’estimular la qualitat en la producció d’obres de narració en llengua catalana per a nois i noies,
La Galera, SAU Editorial, amb el patrocini de Fundació Enciclopèdia Catalana, convoca el cinquanta-setè
premi Josep M. Folch i Torres.

www.lagaleraeditorial.com

A
Les obres concursants han de ser
novel·les originals i inèdites, d’autèntic interès i qualitat literària, escrites en
català i amb rigor lingüístic, i destinades
a lectors entre els 8 i els 12 anys, amb
una extensió mínima de 75.000 caràcters i una extensió màxima de 140.000
–espais inclosos–, presentades en fulls
Din A4 numerats, mecanografiats amb
claredat i a doble espai.
B
Els autors es presentaran al premi amb
pseudònim obligatòriament.

C
Tots els originals s’han de trametre mitjançant un correu electrònic, a l’adreça
premis@lagaleraeditorial.com i cal seguir
el procediment següent:
1) En l’apartat Assumpte s’ha de fer
constar el nom del premi al qual s’opta.
2) En el cos del missatge s’ha de fer
constar el nom del premi, el títol de
l’obra i, si escau, el pseudònim de
l’autor.
3) L’original que opta al premi s’ha
d’adjuntar a aquest missatge en
format PDF. Aquest document en
format PDF ha de tenir com a títol el
mateix de l’obra.
4) En un altre document adjunt, en format Word, s’hi han de fer constar les
referències que permetin identificar
l’autor (nom, cognoms, adreça, codi
postal, localitat, a/e, telèfon i NIF).
Aquest document s’ha d’anomenar
amb la paraula plica seguida del nom
de l’obra.
La persona responsable de secretaria,
que no és membre del jurat, rebrà els originals i garantirà l’anonimat dels autors.
Un cop s’hagi rebut l’original es confirmarà per correu electrònic a l’autor.
La data límit de recepció d’originals és el
16 de setembre de 2019.
D
Els autors no podran presentar més
d’un manuscrit a la mateixa edició del
premi Joaquim Ruyra.

E
Els autors només podran presentar-se
a un dels premis literaris convocats per
l’editorial el mateix any.
F
L’import del premi serà enguany de
4.000 euros, en concepte d’acompte
de drets d’autor després de la signatura prèvia del contracte d’edició corresponent. Aquest import està sotmès a la
legislació tributària vigent.
G
L’adjudicació del premi serà feta per
un jurat format per Elisenda Roca, Paula Jarrín, Anna Guitart, Pep Molist, Oriol
Canosa, i Núria Albesa, com a secretària
del jurat, amb veu i sense vot.
H
El jurat del premi Josep M. Folch i Torres seguirà el procediment de votacions
successives fins a obtenir una majoria
de vots a favor d’una obra determinada,
que serà la guanyadora.
I
El premi no podrà ser dividit en cap cas;
el jurat, però, podrà declarar-lo desert.
No seran tingudes en compte les obres
premiades ja en altres concursos, ni les
que simultàniament estiguin presentades en altres premis.

J
La Galera, SAU Editorial, publicarà
l’obra guanyadora en un termini no superior als dotze mesos, comptats des
del dia de l’atorgament del premi, i quedarà vinculada amb l’editorial amb la signatura del contracte d’edició corresponent. L’edició serà en català i, si escau,
també en castellà. A més a més, l’editorial gestionarà els drets de traducció de
l’obra en altres llengües.
K
La Galera, SAU Editorial, es compromet a divulgar l’obra guanyadora com a
proposta de lectura en el seu Pla Lector
adreçat a tots els centres educatius de
Catalunya i oferirà a les escoles propostes de treball sobre el llibre.
L
L’autor es compromet a fer 6 fòrums
gratuïts a escoles els dos primers cursos
de ser inclòs en el Pla Lector.
M
La proclamació del premi tindrà lloc
durant la celebració de la Festa de les
Lletres Catalanes de la “Nit de Santa Llúcia” d’enguany i el veredicte, inapel·lable, serà anunciat per un dels membres
del jurat.

La presentació d’una obra
pressuposa l’acceptació íntegra
d’aquestes bases i dels drets
i obligacions que se’n deriven.
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