
1. Les obres concursants han de ser originals, inèdites i escrites
en català. Queden excloses les adaptacions de tota mena
i les traduccions. Les narracions han d’anar destinades a
lectors entre els 4 i els 8 anys i, per tant, cal que s’adaptin 
als interessos i la capacitat lingüística del públic d’aquesta
edat. 

2. Els originals han de tenir una extensió màxima de 3 fulls 
DIN-A4 (2.100 caràcters per pàgina), mecanografiats a doble
espai i a una sola cara. Cada autor podrà presentar al premi
un únic original. 

3. Els originals es presentaran per sextuplicat, cada còpia
grapada individualment, sense enquadernar i fent constar en
el full de coberta només el títol del conte. Les dades personals
de l’autor es consignaran en un full a part amb el títol del
conte presentat. Si l’autor es vol presentar amb pseudònim
caldrà que adjunti una plica amb les dades personals. Les
comunicacions necessàries a efectes de procediment, es
dirigiran a l’autor a través del seu nom propi. 

4. Les obres aspirants al premi s’hauran de presentar abans 
del dia 23 d’octubre de 2009 a la secretaria de gerència de
l’Hospital Sant Joan de Déu, passeig de Sant Joan de Déu,
número 2, 08950 Esplugues de Llobregat. Si els originals es
lliuren en mà, l’horari de recepció serà de dilluns a divendres,
de 8 h a 17 h. 

5. L’adjudicació del premi serà feta per un jurat format per Teresa
Colomer, Sabel Gabaldón, Arnal Ballester, Rosa Mut i Maria
Palau. Actuarà com a secretari David Monserrat. El jurat
seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir
una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà
la guanyadora. 

6. L’import del premi serà de 3.000 euros, en concepte
d’acompte de drets d’autor. El premi no podrà ser dividit 
en cap cas; el jurat, però, podrà declarar-lo no adjudicat. 

7. No es podran presentar a aquest premi els autors que ja
l’hagin guanyat en convocatòries anteriors. Així mateix, no es
tindran en compte les obres premiades en altres concursos, ni
les que simultàniament estiguin presentades en altres premis. 

8. Les dades personals dels participants quedaran incloses dins
del fitxer PREMI CONTE INFANTIL, titularitat de l’Hospital
Sant Joan de Déu, amb l’única finalitat de gestió cultural. 
Els autors consenten expressament a la cessió de dades que
l’Hospital Sant Joan de Déu faci a La Galera en compliment
de la finalitat descrita. Per a exercir els drets reconeguts a la
Llei de Protecció de Dades (LOPD 15/1999) cal dirigir-se a
la Gerència de l’Hospital: psanjose@hsjdbcn.org 

9. La Galera SAU Editorial editarà l’obra guanyadora en
llengua catalana, en un termini no superior als dotze mesos,
comptats des del dia de l’atorgament del premi, després 
de la signatura prèvia del contracte d’edició corresponent.
L’editorial es reserva el dret de publicació de l’obra
guanyadora en la resta de llengües de l’Estat espanyol. 

10. L’obra guanyadora serà publicada com a àlbum il·lustrat per
La Galera. En reconeixement al treball dels il·lustradors en 
la creació d’obres infantils, la il·lustració del conte premiat
s’encarregarà, a proposta del jurat i de l’editorial a un
il·lustrador o una il·lustradora que ja tingui obra publicada 
en català. La dotació per al treball d’il·lustració de l’obra
guanyadora serà també de 3.000 euros en concepte
d’acompte de drets d’autor. 

11. Les obres no premiades podran ser retirades pels seus autors
a partir dels quinze dies de la concessió del premi i durant 
un mes. Passat aquest termini, l’Hospital Sant Joan de Déu,
i La Galera no es responsabilitzen de la conservació dels
originals no retirats. 

12. La proclamació del premi tindrà lloc la primera quinzena 
del mes de març de l’any 2010, en el marc de la festivitat de
Sant Joan de Déu. El veredicte, inapel·lable, serà anunciat
per un dels membres del jurat. En el mateix acte es farà
públic el nom del professional designat per a il·lustrar l’obra
guanyadora. 

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

Juliol de 2009
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Premi
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Ioshi i la pluja (1998)
Autora: MONTSERRAT CANELA
Il·lustrador: MAX

El segrest 
de la Primavera (1999)
Autor: JOAN DE DÉU PRATS
Il·lustrador: FRANCESC INFANTE

Adormits! (2000)
Autor: LLUÍS RIUS
Il·lustradora: MONTSE GINESTA

I doncs, Pinot? (2001)
Autor: RAFAEL SIMÓ
Il·lustradora: JUDIT MORALES

Sóc molt Maria (2002)
Autora: MERCÈ ANGUERA
Il·lustradora: MABEL PIÉROLA

Els patins 
d’en Sebastià (2003)
Autor: JOAN DE DÉU PRATS
Il·lustrador: FRANCESC ROVIRA

Paper de diari (2004)
Autora: MERITXELL MARTÍ
Il·lustrador: JORDI VILA DELCLÒS

L’home del sac (2005)
Autor: JOSEP M. JOVER
Il·lustrador: THA

El nen gris (2006)
Autor: LLUÍS FARRÉ
Il·lustrador: GUSTI

Dos fils (2007)
Autor: PEP MOLIST
Il·lustrador: EMILIO URBERUAGA

Per un botó (2008)
Autor: CARLES CANO
Il·lustrador: JOMA

En Faiquè (2009)
Autor: RUTH VILAR
Il·lustrador: ARNAL BALLESTER
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