BASES CONVOCATÒRIA DE LA VUITENA EDICIÓ
PREMI MARTA de MONT MARÇAL 2021
L’empresa Mont Marçal en col·laboració amb Roca Editorial i IMC Agència
Literària convoca en la seva Vuitena Edició el Premi Internacional de
Narrativa Marta de Mont Marçal 2021, escrit per dones, amb l’objectiu de
donar veu i oportunitat a totes aquelles que desitgen mostrar la seva
creativitat i estimular a les que tenen alguna cosa a dir i volen compartir-ho.
Amb aquesta iniciativa la impulsora del premi, Blanca Sancho, Brand
Ambassador de Mont Marçal, vol agrair a la seva mare, Marta Hernández, la
seva generositat, suport i amor pels seus, així com la seva passió per la lectura,
que els ha sabut transmetre i que són els pilars de la seva família. Aquest premi
és també un homenatge a totes les dones treballadores, dins o fora de casa,
que lluiten i han lluitat en el decurs de la història, per i per a què tots els que
els envolten siguin més feliços.
BASES
1.

Podran participar totes les escriptores, dones, que ho desitgin, majors
de 18 anys, sigui quina sigui la seva nacionalitat, procedència o lloc de
residència. Les obres han d’estar escrites en una d’aquestes dues
llengües: castellà o català; han de ser originals i inèdites, sense importar
el gènere, que no tinguin compromesos els seus drets ni hagin rebut
prèviament altres premis. Si l’obtinguessin abans del veredicte d’aquest
premi, han de notificar-ho i la novel·la quedarà exclosa del concurs.
S’invalidaran les obres de les autores que morin abans de la decisió del
jurat.

2.

L’obres que es presentin hauran de tenir una extensió de 200 a 300
pàgines, DIN A 4, escrites per una cara, a doble espai, amb tipus de

lletra Times New Roman, en cos 12, en format Word o RTF. S’haurà de
presentar un exemplar degudament enquadernat i acompanyat per
una còpia de la novel·la en CD.
3.

L’autora signarà la seva obra amb un pseudònim i adjuntarà, en plica
a part identificada amb el pseudònim i el títol de la novel·la, les seves
dades biogràfiques, el número de DNI o passaport, l’adreça postal, els
telèfons i l’adreça de correu electrònic, així com una declaració jurada
en què manifesti que els drets de la novel·la estan lliures a tot el món.
Les autores seran les úniques responsables de la inscripció de l’obra
presentada en el Registre de la Propietat Intel·lectual i dels efectes de
la no-inscripció enfront a tercers. Si l’autora desitja que l’obra sigui
divulgada sota pseudònim, en cas que li sigui atorgat el premi, haurà
de fer-ho constar expressament a la plica.

4.

Les obres s’enviaran per correu postal certificat o servei de missatgeria
a l’adreça següent i indicant al sobre:
Premi Marta de Mont Marçal 2021
Roca Editorial
Avda. Marqués de l’Argentera, 17, Pral. 3a
08003 Barcelona (España)

5.

El termini d’admissió d’originals queda obert des del dia de la
publicació d’aquestes bases fins al 31 d’octubre de 2020.
S’acceptaran els sobres que, tot i arribar després d’aquesta data,
s’hagin enviat abans, segons consti al mata-segells o en el rebut de la
missatgeria. Els enviaments que no compleixin aquest requisit i arribin
fora de termini no entraran a concurs. L’organització del premi no es
compromet a mantenir correspondència amb les persones
participants, ni a informar sobre la classificació de les obres o el
desenvolupament del concurs.

6.

El jurat estarà format per especialistes en literatura, essent tres dels seus
components part de les entitats convocants. La seva composició no es
farà pública fins al moment de la concessió del Premi i la decisió serà
inapel·lable.

7.

S’atorgarà un premi únic i indivisible a la novel·la que, per unanimitat
o, no sent així, per majoria de vots del jurat, es consideri que reuneix
més mèrits. El premi podrà declarar-se desert si el nivell dels originals
presentats no assoleix l’exigit pel jurat. L’import del premi serà de 3.000
euros, aportats per l’empresa Mont Marçal, del que es descomptaran
els impostos previstos per la legislació espanyola. L’obra serà publicada
per Roca Editorial i la dotació econòmica del premi es lliurarà en
concepte d’avançament dels royalties per la cessió i explotació dels
drets en castellà i/o català de la novel·la guanyadora a tot el món.
Tanmateix, la guanyadora rebrà una caixa de Cava Mont Marçal al
mes durant un any i una obra gràfica exclusiva creada per l’artista
Antonia Cortijos per a aquesta ocasió.

8.

L’autora de l’obra guanyadora cedeix a Roca Editorial el dret exclusiu
de la seva explotació en totes les seves modalitats, en llengua
espanyola i/o catalana, en territori mundial i per al termini màxim de
duració establerta per la legislació vigent. Així mateix, la guanyadora
es compromet a participar personalment en els actes de presentació
o promoció de la seva obra que l’editorial consideri adequats i d’acord
amb les seves possibilitats. IMC tindrà els drets internacionals per
representar l’obra que resulti guanyadora i l’autora tindrà la possibilitat
de formar part de l’agència, per la qual cosa no podrà tenir agent
literari previ.

9.

El jurat es reunirà per emetre el seu veredicte dimarts, 2 de març de
2021, i es farà públic el dimarts de la setmana següent, 9 de març,
coincidint amb les activitats dedicades al Dia Internacional de la Dona.
Aquell mateix dia, 9 de març, es lliurarà el premi a la guanyadora en el
decurs d’un esdeveniment que tindrà lloc a la seu de la Fundació Sierra
i Fabra (Carreras i Candi, 80, de Barcelona). L’obra seleccionada la
publicarà Roca Editorial en el decurs d’aquell any.

10.

Roca Editorial es reserva el dret de negociar amb les autores no
premiades la possible publicació de les seves obres un termini de
noranta dies a partir de l’anunci públic del jurat. IMC Agència Literària
tindrà la primera opció, en qualitat d’agent, per proposar a les
participants que cregui convenient, la gestió de les seves obres. No es
retornaran els originals presentats a concurs no premiats i,

transcorreguts noranta dies, es destruiran. L’organització Quedarà
exempta de qualsevol responsabilitat sobre aquests originals.
11.

El fet d’optar al premi implica l’acceptació d’aquestes bases i del
veredicte del jurat. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases
serà resolta pel jurat quan estigui constituït.

Barcelona, 21 d’abril de 2020

