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14a edició

Bases per l’atorgament del 
29è Guardó Sa Gavina 

1. Serà concedit a una persona o entitat que, segons el Jurat qualifica-
dor, hagi acumulat mèrits suficients en l’àmbit de la cultura.
2. Totes les entitats culturals inscrites en el Registre Municipal d’En-
titats podran presentar un sol candidat (persona o entitat) per rebre 
aquest guardó. Des de l’organització es pot presentar una candidatura 
per ser considerada. 
3. El termini per presentar propostes acaba el dia 16 de març. Aques-
tes propostes es poden presentar per correu a la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament –plaça de la Vila, núm.1, 17310 Lloret de Mar–. 
Al sobre s’hi farà constar CANDIDATURA AL GUARDÓ SA GA-
VINA. Seran vàlides les candidatures certificades per correu fins a 
aquesta data. També es podran presentar personalment a les oficines 
de Cultura, situades a la Masia de Can Saragossa, a l’avinguda Vila de 
Tossa, s/n, dins el seu horari d’obertura (de dilluns a divendres de 10 
a 14 h). A l’interior del sobre s’hi farà constar el nom de l’associació 
proposant, les dades personals del representant de l’entitat que signa 
la proposta i el nom de la persona o entitat proposada, així com una 
breu descripció dels mèrits del candidat. 
4. El jurat serà nomenat per l’organització i hi haurà: 

• El regidor de Cultura o persona en qui delegui 
• Un tècnic municipal
• Un representant de l’Associació Popular d’Amics de la Cultura, 

com a entitat fundacional del guardó
5. Dos o tres representants dels jurats dels Premis Literaris Vila de 
Lloret 
6. El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic en el decurs 
de la Festa de la Cultura Lloretenca, que tindrà lloc el dia 22 d’abril 
de 2018. Des de l’organització es decidirà si es comunica prèviament 
al guardonat.
7. Qualsevol imprevist serà resolt per l’Organització. 
8. El fet de participar en aquest procés implica la total acceptació 
d’aquestes bases. 

Persones o entitats guardonades

Sr. Joan Domènech i Moner 1990
Sr. Carretero Gomis 1991
Sr. Esteve Fàbregas i Barri 1991
Sr. Domènec Moner i Basart 1992
Casal de l’Obrera 1993
Sr. Agustí M. Vilà i Galí 1994
Sr. Joan Sala i Lloberas 1995
Congrés de Cultura Catalana 1996
Obreria de Santa Cristina 1997
Sr. Ramon Albertí i Maria 1998
Sr. Germinal Ros i Martí 1999
Sr. Joan Baptista Bernat i Sarró 2000
Confraria de Sant Elm 2001
Coral Unió Lloretenca 2002
Sr. Josep M. Pons i Guri 2003
Col·legi Immaculada Concepció 2004
Sr. Xavier Albertí Gallart 2005
Coral Alba de Prima 2006
Fundació Sant Romà 2007
Centre Excursionista (secció fotografia) 2008
Xino-Xano 2009
Sr. Josep Bernat i Montero 2010
Pintors de Lloret 2011
Sr. Sebastià Ruscalleda i Gallart 2012
Club Marina-Casinet 2013
Sr. Fermí Reixach i Garcia 2014
Escola Esteve Carles 2015
Sra. Dolors Clupés i Barnés 2016
Sr. Jaume Soliguer i Cabruja 2017



BASES: 

Premi de narrativa de viatges
1. Les obres han de ser originals, inèdites, escrites en català i no poden haver 
estat premiades en altres concursos literaris. Han de ser redactades en prosa i 
estar relacionades amb el món dels viatges. 
2. Les persones participants han de tenir més de 18 anys. 
3. Els originals han de tenir una extensió mínima de 10 fulls i màxima de 12 
fulls DIN-A4, a una sola cara, amb lletra de mida 12, amb interlineat simple i 
amb quatre marges de 3 cm. En cap cas s’hi podran adjuntar imatges. 
4. L’import del premi és de 1.000 €

Premi de poesia de viatges
1. Les obres han de ser poemes o reculls de poemes originals, inèdits, escrits en 
català, no poden haver estat premiats en altres concursos literaris i han d’estar 
relacionats amb el món dels viatges. 
2. Les persones participants han de tenir més de 18 anys. 
3. Els originals han de tenir una extensió màxima de 3 fulls DIN-A4, a una 
sola cara, amb lletra de mida 12, amb interlineat simple i amb quatre marges 
de 3 cm. En cap cas s’hi podran adjuntar imatges. 
4. L’import del premi és de 500 €.

Premi de narrativa de viatges Motxilla de Viatge
Primària: 
1. Les obres han de ser originals, inèdites, escrites en català i no poden 
haver estat premiades en altres concursos literaris. Han de ser redactades 
en prosa. Aquest any els treballs han de ser sobre “Lloret, el meu poble”. 
2. Les persones participants han d’estar empadronades al municipi o ser  
alumnes de les escoles de primària de Lloret de Mar. 
3. Els originals han de tenir una extensió màxima de 2 fulls DIN-A4, 
a una sola cara, amb lletra de mida 12, amb interlineat simple i amb 
quatre marges de 3 cm. 

a) Per a alumnes de fins a 4t de primària. L’import del premi és de 150 € en 
material cultural que escollirà la persona guanyadora. 
b) Per a alumnes de 5è i 6è de primària. L’import del premi és de 150 € en ma-
terial cultural que escollirà la persona guanyadora i una excursió cultural d’un 
dia per a tot l’alumnat de la classe del guanyador.
És imprescindible que en el treball i en la plica hi consti específicament i de 
forma clara a quina categoria pertany el participant. En cas que no quedi clara 
la categoria en la qual es participa, aquest treball quedarà fora de concurs.

Secundària: 
1. Les obres, que han de ser poemes o reculls de poemes, han de ser originals, 
inèdites, escrites en català, no poden haver estat premiades en altres concur-
sos literaris i han d’estar relacionades amb el món dels viatges. 
2. Les persones participants han d’estar empadronades al municipi o ser 
alumnes dels centres d’educació secundària de Lloret de Mar.
3. Els originals han de tenir una extensió màxima de 3 fulls DIN-A4, a una sola 
cara, amb lletra de mida 12, amb interlineat simple i amb quatre marges de 3 cm. 
4. L’import del premi és de 300 € en material cultural que escollirà la 
persona guanyadora. 

BASES GENERALS: 
1. Cada autor pot presentar un únic original per a cada modalitat. Els treballs 
no poden ser presentats simultàniament en altres concursos. Les persones 
guanyadores d’una edició no es poden tornar a presentar a la mateixa catego-
ria durant un termini de cinc anys, llevat de les categories escolars (educació 
primària i secundària), en què només hi haurà d’haver un interval d’un any.
2. Les obres aspirants al premi es podran presentar, fins al dia 2 de març de 
2018, de les següents formes: 
• Per correu: adreçat a la Regidoria de Promoció Cultural de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar –plaça de la Vila, núm. 1, 17310 Lloret de Mar–. Al sobre 
s’hi farà constar PREMIS LITERARIS VILA DE LLORET DE MAR i la 
categoria  en la qual es presenta l’obra. Seran vàlides les obres certificades per 
correu fins a aquesta data. 
• Personalment: Es podran presentar a les oficines de Promoció Cultural, 
situades a la Masia de Can Saragossa, a l’avinguda Vila de Tossa, s/n, dins el 
seu horari d’obertura (de dilluns a divendres de 10 a 14 h).
• En línia: S’hauran de presentar els originals i la plica a l’adreça premislitera-
ris@lloret.cat. Els originals han de presentar-se amb les mateixes condicions 
i característiques que la presentació en paper. Es presentarà amb dos arxius 
adjunts diferents: un amb el text de l’obra i l’altre amb el text de la plica. El 
termini per presentar originals en línia acaba a les 23.59 h del dia 2 de març. 
La persona receptora d’aquests correus electrònics no formarà part, en cap 
cas, del jurat dels premis per tal de garantir l’anonimat dels autors. 
3. Els originals en paper s’han de presentar per sextuplicat. Aquestes 
sis còpies poden ser substituïdes per una sola còpia i un CD o llapis de 

4. Enguany es creen dues categories:
a) Per a alumnes de fins a 4t de primària. L’import del premi és de 150 € en ma-
terial cultural que escollirà la persona guanyadora. 
b) Per a alumnes de 5è i 6è de primària. L’import del premi és de 150 € en mate-
rial cultural que escollirà la persona guanyadora i una excursió cultural d’un dia 
per a tot l’alumnat de la classe del guanyador.
És imprescindible que en el treball i en la plica hi consti específicament i de forma 
clara a quina categoria pertany el participant. En cas que no quedi clara la catego-
ria en la qual es participa, aquest treball quedarà fora de concurs. 

Secundària:
1. Les obres han de ser originals, inèdites, escrites en català i no poden haver 
estat premiades en altres concursos literaris. Han de ser redactades en prosa i 
estar relacionades amb el món dels viatges. 
2. Les persones participants han d’estar empadronades al municipi o ser  alum-
nes dels centres d’educació secundària de Lloret de Mar. 
3. Els originals han de tenir una extensió màxima de 3 fulls DIN-A4, a una sola 
cara, amb lletra de mida 12, amb interlineat simple i amb 4 marges de 3 cm. 
4. L’import del premi és de 300 € en material cultural que escollirà la persona 
guanyadora. 

Premi de poesia de viatges Motxilla de Viatge
Primària: 
1. Les obres han de ser poemes o reculls de poemes originals, inèdits, escrits en 
català i no poden haver estat premiats en altres concursos literaris. Aquest any 
els treballs han de ser sobre “Lloret, el meu poble”. 
2. Les persones participants han d’estar empadronades al municipi o ser  alum-
nes de les escoles de primària de Lloret de Mar. 
3. Els originals han de tenir una extensió màxima de 3 fulls DIN-A4, a una 
sola cara, amb lletra de mida 12, amb interlineat simple i amb quatre marges 
de 3 cm. 
5. Enguany es creen dues categories:

memòria que contingui el text en format Word. Als originals hi ha de 
constar el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor. S’hi ha d’adjuntar, 
però, una plica: a l’exterior del sobre hi ha d’haver únicament el títol 
de l’obra, el pseudònim i la categoria en què es participa, i a l’interior 
s’hi han de fer constar les dades personals (nom i cognom, adreça, te-
lèfon, edat, DNI i adreça electrònica), juntament amb el pseudònim. 
4. El Jurat estarà integrat per les persones següents: 
Premi de narrativa de viatges, premi de poesia de viatges: 
• Cesca Cornellà i Mas 
• Joaquim Daban i Massana 
• Hermínia Marco i Serra 
• Rosa M. Minguella i Boleda
• Jordi Soliguer i Mas 
Premi Motxilla de Viatge (secundària):
• Joan de Domingo i Miquel
• Sandra Molins i Riera 
• Adolf Nierga i Santandreu
• Montse Reguant i Rafart
• Mireia Santos i Vidal
Premi Motxilla de Viatge (primària):
• Gemma Deulofeu i Vergés
• Sílvia Lorente i Carmona
• Carmen Nicolàs i Abellan
• Núria Oller i Valls
• Carles Prat i Vila
5. El Jurat pot declarar deserta qualsevol de les categories, si segons el seu 
criteri les obres presentades no reuneixen les característiques adequades o els 
mèrits suficients. El premi no es pot dividir, però sí que es pot considerar la 
possibilitat de donar accèssits, que en cap cas tindran dotació econòmica.
6. El veredicte del Jurat és inapel·lable i es farà públic en el decurs de la 
Festa de la Cultura Lloretenca, que tindrà lloc el dia 22 d’abril de 2018, 
tot i que serà comunicat prèviament a les persones finalistes. 
7. Totes les persones guanyadores que tinguin la seva residència a més 
de 100 km de la vila de Lloret de Mar disposaran d’una nit d’hotel 
gratuïta per facilitar la recollida del premi. 
8. Les obres premiades quedaran en propietat de l’Organització, que en 
podrà fer l’ús i difusió que cregui oportuns. 
9. L’organització intentarà gestionar-ne la publicació, bé a través d’algu-
na publicació pròpia, bé a través de revistes especialitzades. 
10. En cap cas es retornaran els originals presentats. 
11. Qualsevol imprevist serà resolt per l’Organització. 
12. El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases. 
13. Des de l’Organització només s’utilitzaran les dades personals dels 
participants per tal de fer saber informacions relacionades amb aquesta 
o altres convocatòries d’aquests Premis. Si algú no vol rebre informació 
d’aquest certamen, en futures edicions, ha de fer-ho saber específicament. 

Organitzats per l’Ajuntament de Lloret de Mar

14a edició


