III Premis Món Rural de narrativa, assaig, periodisme i patrimoni
rural

Bases dels III Premis “Món Rural”
La Fundació del Món Rural (FMR), en el marc de la seva missió de promoure la
visibilitat del fet diferencial del món rural català, pretén també arribar a incidir en el
camp de la literatura, del pensament, el periodisme i el patrimoni rural. Per això
convoca la tercera edició dels Premis de narrativa, assaig, periodisme i patrimoni “Món
Rural”. Promoure la presència del món rural com a temàtica, enfoc, perspectiva o marc
geogràfic en els treballs periodístics, la producció literària, l’assaig o la valoració del
patrimoni és l'objectiu principal d'aquests premis, l'entrega dels quals es farà aquest
any 2018.
El premi periodístic vol reconèixer el paper dels informadors que tractin d’una manera
més acurada el món rural. Es pretén impulsar el tractament transversal i contrastat,
plural i veraç de les informacions referides a aquest àmbit i que defugin dels tòpics. En
el cas de l’assaig es vol promoure la reflexió i la creació de pensament sobre el món
rural, així com reconèixer els estudis vinculats a aquest àmbit elaborats des de les més
diverses disciplines. La categoria de narrativa vol promoure la creació literària i de
referents imaginaris vinculats al medi rural, i finalment, la categoria de patrimoni rural
vol reconèixer aquells projectes o actuacions que, mitjançant el reconeixement i la
valorització del patrimoni, han contribuït al desenvolupament local.
La FMR treballa per aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor
estratègic del seu entorn rural, per al desenvolupament sostenible del país des de tots
els gèneres, formats i disciplines. Pretén, doncs, contribuir a la “ruralització” de les
polítiques públiques però també de la societat, a partir d'una major consciència i
transcendència en l'opinió pública de les aportacions del món rural al país.

Categories i terminis
Els premis Món Rural tenen les categories de Narrativa, Assaig, Periodisme i
Patrimoni Rural. Dins la categoria de Patrimoni Rural hi ha la modalitat Micropobles i
la modalitat Altres Zones Rurals.
El termini d’admissió de candidatures als premis Món Rural finalitza el 20 de juliol de
2018.
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Categoria Narrativa
• La categoria de Narrativa inclou el gènere de novel·la i el recull de narracions.
• Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites.
• Les obres hauran d’estar escrites en català i el món rural de Catalunya ha de ser
l’escenari on es desenvolupi la narració.
• S’hi poden presentar persones majors d’edat.
• Cada candidat podrà concursar en un màxim d’una categoria, i amb un màxim
d’una obra.
• L’autor/a enviarà l’obra signada amb pseudònim. La FMR garantirà que el jurat
només coneix el pseudònim dels autors o autores fins després de l’emissió dels
veredictes definitius.
• Format de presentació de l’obra: els originals han de presentar-se en format
Word i han de tenir una extensió entre 80 i 200 pàgines DIN A-4, per una sola
cara, a doble espai, 25 línies com a màxim per pàgina, font Times New Roman,
mida 12.
• L’entrega de l’obra només s’acceptarà a través de correu electrònic a l’adreça
premis@fmr.cat. A més a més de l’obra candidata, caldrà adjuntar: 1) Un arxiu
en format Word amb les dades personals (nom i cognoms, número de DNI,
adreça postal, telèfon, adreça electrònica i títol de l’obra), 2) Un currículum
vinculat amb la categoria que es presenti, 3) Una declaració jurada i signada
que confirmi que l’obra és inèdita, que els seus drets no han estat cedits a cap
editor, que no han obtingut cap altre premi ni estan pendents de l’adjudicació
de cap altre concurs, i 4) Una còpia en format digital del document d’identitat
de l’autor/a. Tots els arxius s’adjuntaran comprimits en un paquet .zip o .rar
en un únic missatge.
• La dotació del premi és de 1.500 euros.
• L’obra guanyadora es publicarà a l’editorial Cossetània Edicions. Les condicions
de publicació s’establiran en un conveni posterior entre els autors guanyadors i
Cossetània Edicions.
• El jurat podrà proposar a l’editorial la publicació d’aquelles obres no premiades
que consideri d’interès.
• Els autors no premiats podran sol·licitar la recuperació dels originals a
fmr@fmr.cat, fins dos mesos després de l’entrega de premis.
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Categoria d’Assaig
• La categoria d’Assaig inclou tant el gènere d’assaig, pensament o reflexió, com
qualsevol obra de recerca en qualsevol dels seus àmbits d’estudi sempre que
estigui vinculada al món rural català.
• Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites.
• Les obres hauran d’estar escrites en català i el món rural de Catalunya ha de ser
l’escenari on es desenvolupi l’assaig.
• S’hi poden presentar persones majors d’edat.
• Cada candidat podrà concursar en un màxim d’una categoria, i amb un màxim
d’una obra.
• L’autor/a enviarà l’obra signada amb pseudònim. La FMR garantirà que el jurat
només coneix el pseudònim dels autors o autores fins després de l’emissió dels
veredictes definitius.
• Format de presentació de l’obra: els originals han de presentar-se en format
Word i han de tenir una extensió entre 80 i 200 pàgines DIN A-4, per una sola
cara, a doble espai, 25 línies com a màxim per pàgina, font Times New Roman,
mida 12.
• L’entrega de l’obra només s’acceptarà a través de correu electrònic a l’adreça
premis@fmr.cat. A més a més de l’obra candidata, caldrà adjuntar: 1) Un arxiu
en format Word amb les dades personals (nom i cognoms, número de DNI,
adreça postal, telèfon, adreça electrònica i títol de l’obra), 2) Un currículum
vinculat amb la categoria que es presenti, 3) Una declaració jurada i signada
que confirmi que l’obra és inèdita, que els seus drets no han estat cedits a cap
editor, que no han obtingut cap altre premi ni estan pendents de l’adjudicació
de cap altre concurs, i 4) Una còpia en format digital del document d’identitat
de l’autor/a. Tots els arxius s’adjuntaran comprimits en un paquet .zip o .rar
en un únic missatge.
• La dotació del premi és de 1.500 euros.
• L’obra guanyadora es publicarà a l’editorial Cossetània Edicions. Les condicions
de publicació s’establiran en un conveni posterior entre els autors guanyadors i
Cossetània Edicions.
• El jurat podrà proposar a l’editorial la publicació d’aquelles obres no premiades
que consideri d’interès
• Els autors no premiats podran sol·licitar la recuperació dels originals a
fmr@fmr.cat, fins dos mesos després de l’entrega de premis.
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Categoria de Periodisme
• La categoria de Periodisme inclou reportatges o artícles publicats entre l’1 de
gener de 2017 i el 30 de març de 2018 en mitjans de comunicació d’àmbit
català, supracomarcal, comarcal o local.
• Les obres hauran d’estar escrites en català i el món rural de Catalunya ha de ser
l’escenari on es desenvolupi el reportatge o article periodístic.
• S’hi poden presentar persones majors d’edat.
• Cada candidat podrà concursar en un màxim d’una categoria, i amb un màxim
d’una obra.
• S’acceptaran obres publicades tant en mitjans de suport paper, online o
audiovisual (cal fer constar la referència de quan va ser publicat el reportatge i
s’ha d’acreditar de forma suficient, a partir d’un enllaç en el cas d’un mitjà
exclusivament online o d’un format audiovisual, o bé amb un document en
format PDF si es tracta d’un mitjà en paper). Les obres candidates no tenen
límit d’extensió o temps.
• L’entrega del reportatge o article només s’acceptarà a través de correu
electrònic a l’adreça premis@fmr.cat. A més a més de l’obra candidata, caldrà
adjuntar: 1) Un arxiu en format Word amb les dades personals (nom i cognoms,
número de DNI, adreça postal, telèfon, adreça electrònica i títol de l’obra), 2)
Un currículum vinculat amb la categoria que es presenti, 3) Una còpia en
format digital del document d’identitat de l’autor/a. Tots els arxius
s’adjuntaran comprimits en un paquet .zip o .rar en un únic missatge.
• La dotació del premi és de 750 euros.
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Categoria de Patrimoni Rural
• La categoria de Patrimoni Rural inclou accions o projectes existents i que ja
tenen resultats, de valorització, reconeixement i aprofitament del patrimoni
rural i que han contribuït al desenvolupament local.
• Aquestes accions hauran d’estar centrades en l’àmbit d’un o diversos
micropobles en la modalitat Micropobles, o en territoris rurals Leader (vegeu
http://www.desenvolupamentrural.cat/gals) per la modalitat Altres Zones
Rurals.
• Es valorarà especialment els resultats obtinguts de l’aprofitament sostenible
del patrimoni en relació al desenvolupament local (llocs de treball creats,
nombre de visitants, empreses o entitats creades, entre d’altres), així com la
repercussió en la vida dels territoris i persones de l’entorn rural.
• Poden presentar-se persones, empreses i entitats, públiques i privades, que
hagin realitzat accions de valorització, reconeixement i aprofitament del
patrimoni rural que hagin contribuït al desenvolupament local.
• Cada candidat podrà concursar en un màxim d’una categoria, i amb un màxim
d’una obra.
• Les candidatures es presentaran mitjançant qüestionari electrònic on es descriu
l’actuació o projecte. Enllaç formulari per presentar candidatura.
• La dotació del premi de la modalitat Micropobles és de 1.500 euros i de la
modalitat Altres Zones Rural és de 1.500 euros.

Veredicte del jurat
• Hi haurà un jurat per categoria format per tres persones vinculades a l’àmbit
corresponent, i actuarà com a secretari un representant de la Fundació del
Món Rural.
• El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins que obtingui una
majoria de vots una obra o projecte determinat, que serà la guanyadora.
• El premi es donarà a una sola obra o projecte per categoria, no podrà ser
compartit i es podrà declarar desert si el jurat així ho decideix. Tot i això, podrà
haver-hi una menció especial per categoria, sense dotació econòmica.
• L’incompliment de les qüestions formals ressenyades en aquestes bases serà
motiu immediat d’invalidació de la candidatura als premis, i les candidatures
invalidades no seran considerades pel jurat. En el cas que els incompliments
siguin esmenables, es donarà un termini de 10 dies des del primer avís per ferho i mai podrà ser més enllà del 31/8/18.
• El veredicte del jurat es farà públic durant una data decidida conjuntament pel
jurat i la Fundació del Món Rural, mai més enllà de 6 mesos des de la fi del
termini d’admissió de les candidatures.
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Altres aspectes importants
• La presentació d’una obra, candidatura o projecte als premis pressuposa
l’acceptació de les presents bases. La interpretació d’aquestes o qualsevol
aspecte que no s’hi hagi assenyalat correspon exclusivament a la direcció de la
Fundació del Món Rural.
• Per qualsevol aclariment sobre les bases dels premis us podeu posar en
contacte amb nosaltres a través del correu electrònic premis@fmr.cat o al
telèfon 973229360.
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