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CONVOCATÒRIA

bases

DELS PREMIS
“MÓN RURAL”

patrimoni rural
categoria
dotació

característiques

assaig

(novel·la i recull narratius)

(assaig, reflexió o recerca)

periodisme

1.500 €

1.500 €

750 €

1.500 €

1.500 €

Inèdita, en català i que es
desenvolupin al món rural

Reportatges publicats entre
l’ 01/07/2017 i el 30/03/2018,
en català i sobre el món rural

Projectes o
actuacions en
municipis de
<500 hab.

Projectes o
actuacions en
municipis de la
zona Leader
>500 hab.

Majors d’edat

Persones,
empreses o
entitats
públiques i
privades

Persones,
empreses o
entitats
públiques i
privades

narrativa

Inèdita, en català i que es
desenvolupin al món rural

Majors d’edat

(reportatges)

Majors d’edat

qui s’hi pot presentar?

altres
micropobles zones rurals

Una única candidatura per persona, empresa o entitat per cada categoria

com presentar
candidatura?

terminis

p

Mitjançant l’entrega d’un
arxiu ZIP o RAR a
premis@fmr.cat
amb la següent
informació:

Mitjançant l’entrega d’un
arxiu ZIP o RAR a
premis@fmr.cat
amb la següent
informació:

Mitjançant l’entrega d’un
arxiu ZIP o RAR a
premis@fmr.cat
amb la següent
informació:

-Document Word amb obra
i dades personals
-Currículum
-Còpia del DNI
-Declaració jurada conforme
l’obra és inèdita.

-Document Word amb obra
i dades personals
-Currículum
-Còpia del DNI
-Declaració jurada conforme
l’obra és inèdita.

-Reportatge o article
-Document Word amb dades
personals
-Currículum
-Còpia del DNI.

Presentació de candidatures fins el 20 de juliol de 2018

Veredicte dels jurats abans de 6 mesos

+ info
narrativa, assaig,periodisme i patrimoni rural
CLICK AQUÍ
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Mitjançant formulari en el següent
enllaç:
PRESENTA AQUÍ

III Premis “Món Rural” de narrativa, assaig, periodisme i patrimoni rural
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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 clar d'aquests premis, l'entrega
dels quals es farà enguany.
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 i imaginaris vinculats al
medi rural, i finalment, la categoria de
Patrimoni Rural vol reconèixer aquells
projectes o actuacions que, mitjançant
la valoració del patrimoni, han contribuït
al desenvolupament local.
La Fundació 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, llavors, contribuir a la seva
“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.

Convoca i organitza:

Fundació del Món Rural

Ronda Sant Martí, 2-6, 1er
25002 Lleida
Tel. 973 22 93 60
Fax 973 22 93 65
www.fmr.cat

Amb el suport de:

