OBJECTIU
L’objecte d’aquest premi és estimular la creació literària en
llengua catalana entre els joves, així com ampliar l'oferta
de literatura juvenil feta a Menorca a fi de fomentar l'hàbit
de la lectura entre la joventut.

Les bases, l’imprès de sol·licitud i els annexos que han de
presentar les persones interessades també es poden
obtenir als webs següents:
www.cime.es
www.culturamenorca.org/sal

La finalitat d’aquest premi és oferir als joves de Menorca
aficionats a l'escriptura la possibilitat de veure reconeguda i
publicada la seva obra i, per tant, promoure l'aparició de
nous valors en la literatura menorquina.

CRITERIS OBJECTIUS QUE ES TINDRAN EN COMPTE
PER A LA CONCESSIÓ DEL PREMI
1. Els criteris objectius que es tindran en compte per a la
concessió del premi són els que s’indiquen a continuació:

PREMI
S’estableix un únic premi de 500 euros.

a) La correcció lingüística de les obres.
b) La riquesa lèxica i l'ús de recursos estilístics en la
redacció.
c) La coherència i la cohesió del text.
d) El domini de les convencions ortotipogràfiques i d'edició
de textos.
e) El valor literari i l’interès de la història narrada.

REQUISITS PER PODER-HI PARTICIPAR
Poden participar en aquest premi tots els joves de Menorca
que cursin estudis de batxillerat o cicles formatius de grau
mitjà a l’illa.
REQUISITS DE LES OBRES QUE ES PRESENTIN A
CONCURS
Les obres que es presentin al premi han de complir els
requisits següents:

II Premi de Narrativa
Juvenil
Àngel Ruiz i Pablo
del Consell Insular de Menorca

1. Les obres s’han d’escriure en llengua catalana, han de
ser inèdites i no poden haver estat premiades en altres
concursos.
2. Han de tenir una extensió mínima de 12 fulls DIN A4,
fins a un màxim de 25, mecanografiats a doble espai i per
una sola cara, amb cos de lletra 12.
3. El tema de les obres és lliure.
4. Les obres es poden presentar en paper (en aquest cas
cal presentar-ne cinc còpies) o bé en suport informàtic,
amb títol i signades amb pseudònim.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I
DE LES OBRES
Les sol·licituds i tota la documentació necessària d'acord
amb les bases del premi es poden presentar, fins al 16 de
març de 2015, als punts del Servei d’Atenció al Ciutadà del
Consell Insular de Menorca que hi ha a la seu del CIM de
Maó, a les oficines administratives de Ciutadella i als
ajuntaments de Menorca que tenguin subscrit conveni amb
el CIM per a la prestació d’aquest servei.
Les sol·licituds per participar en aquest premi s’han de
formalitzar mitjançant el model normalitzat que es facilitarà
a les seus del Consell Insular de Menorca de Maó i
Ciutadella, on les persones interessades podran obtenir
les bases completes d’aquesta convocatòria, en què consta
tota la documentació que cal adjuntar a la sol·licitud.

JURAT DEL PREMI
El jurat d’aquest premi
següents:

estarà

format

pels

membres

- La consellera o el director insular de Cultura, Patrimoni i
Educació del CIM, que n’exercirà la presidència.
- Un/a representant de la Secció de Llengua i Literatura de
l’Institut Menorquí d’Estudis.
- Un/a escriptor/a de Menorca de trajectòria reconeguda.
- La cap del Servei de Política Lingüística i Cultura Popular
del Consell Insular de Menorca.
- Actuarà com a secretària la tècnica del Servei de Política
Lingüística i Cultura Popular del CIM que hagi instruït
l'expedient.
DICTAMEN DEL PREMI
La resolució del jurat tindrà lloc dins un termini que no
podrà excedir dels sis mesos comptats a partir del dia que
la convocatòria surti publicada en el BOIB, i es farà pública
en el marc dels actes que el Consell Insular de Menorca
organitzi amb motiu del Dia del Llibre de 2015. En el cas
que no hi hagi resolució expressa dintre del termini màxim
establert s’entendran per desestimades les sol·licituds
presentades.
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