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PREMIS ARNAU DE PALOMAR 2016  

 

INVESTIGACIÓ 

RECERCA JUVENIL 

RECULL FOTOGRÀFIC 

NARRATIVA BREU 

PINTURA 

 

El Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar i l’Ajuntament de Riudoms 

convoquen els Premis Arnau de Palomar 2016, en les següents modalitats: 

Investigació, Recerca juvenil, Recull fotogràfic, Narrativa breu i Pintura. 

El Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar i l’Ajuntament de Riudoms 

presenten unes noves Bases generals amb importants novetats i major dotació 

econòmica per impulsar i consolidar el suport a la recerca i la creació a Riudoms, 

cercant aprofundir i millorar la seva eficiència i divulgació. 

 

-Data límit per a la presentació d’obres: divendres 21 d’octubre de 2016 

-Data de l’acte de lliurament de premis: divendres 25 de novembre de 2016 

 

BASES GENERALS 

 

1. Podrà optar a aquests premis tota persona  resident a les comarques del 

Camp de Tarragona –Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès, Priorat, Conca de 

Barberà i Baix Penedès– i de les Terres de l’Ebre –Ribera d’Ebre, Terra Alta 

Baix Ebre i Montsià. El fet de participar-hi implica l’acceptació íntegra tant 

d’aquestes bases generals com de les específiques per a cada modalitat, així 

com la renúncia a tota reclamació legal. 

 



2. Els treballs, projectes i narracions hauran d’estar escrits en llengua catalana, 

amb un total de 5 còpies en suport paper en fulls DIN-A4, a doble espai, 

tipografia Arial o similar, cos 10 i amb una còpia en suport CD en format Word 

o similar. 

 

3. No seran admeses obres ja publicades en qualsevol mitjà o que hagin estat 

premiades en altres certàmens o concursos, així com les que hagin estat 

becades o subvencionades per qualsevol estament públic o privat. Podran 

tornar a presentar-se aquelles obres que no hagin estat guardonades en 

anteriors edicions dels Premis Arnau de Palomar. 

 

 

4. Els materials hauran de ser tramesos al Centre d’Estudis Riudomencs Arnau 

de Palomar (avinguda Pau Casals, 84, 43330 Riudoms – Baix Camp). El 

termini de presentació finalitzarà el divendres 21 d’octubre de 2016, excepte 

durant el mes d’agost, coincidint amb el tancament per vacances de la seu 

social. Les obres aniran acompanyades d’una plica o sobre que contindrà el 

nom i cognoms, data de naixement, DNI, adreça postal, telèfon de contacte i 

correu electrònic de l’autor/a o autors/es, així com tota aquella altra informació 

que, donat el cas, s’indiqui a les bases específiques. A l’exterior del sobre o 

plica hi figurarà només el títol de la obra i la modalitat a què correspon. Es 

nomenarà un jurat d’admissió. 

 

5. La composició dels diversos jurats estarà formada per tres professionals 

independents amb dret a vot i un representant de l’Ajuntament de Riudoms 

–que presidirà el jurat– i un representant del Centre d’Estudis Riudomencs 

Arnau de Palomar –que en serà el secretari– sense dret a vot i que vetllaran 

pel compliment dels requisits establerts tant en aquestes bases generals com 

en les específiques de cada modalitat. Els membres del jurat no podran tenir un 

nivell de parentesc inferior al tercer grau de consanguinitat amb els participants 

de la seva modalitat. Els noms dels membres del jurat es faran públics el dia 

del lliurament de premis. Llurs veredictes seran inapel·lables. Els jurats es 

reserven el dret de declarar deserta alguna modalitat i, si ho consideren oportú, 

distribuir el premi en accèssits. Tanmateix, no es podran concedir de forma 

compartida. Els membres dels jurats no seran remunerats pel fet de formar-ne 

part. 

 

 

6. Els noms dels guanyadors es donaran a conèixer, de manera oficial, en un acte 

públic que tindrà lloc divendres 25 de novembre a dos quarts de vuit del 

vespre, a la Sala d’actes de la Casa de Cultura Antoni Gaudí de Riudoms. 

Les dotacions econòmiques dels premis seran lliurades als guanyadors en el 

decurs d’aquest mateix acte, d’acord amb les condicions previstes en les 

corresponents bases específiques de cada modalitat. 

 

7. El Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar i l’Ajuntament de 

Riudoms, a través d’algunes de les seves publicacions o pel mitjà que creguin 

oportú, podran publicar o, en el seu cas, reproduir i exhibir íntegrament, en 



síntesi o parcialment, les obres guanyadores o les que hagin obtingut algun 

accèssit. L’obtenció del premi i de les dotacions econòmiques associades 

comporta la cessió dels drets d’autor al Centre d’Estudis Riudomencs Arnau 

de Palomar. Es retornaran les obres i projectes no premiats a llurs autors/es, si 

aquests els recullen durant el transcurs dels dos mesos posteriors a la 

proclamació dels premiats. Les obres o materials no recollits dins d’aquest 

termini passaran a formar part del fons patrimonial del Centre d’Estudis 

Riudomencs Arnau de Palomar, al donar-se per entès que els autors/es 

renuncien als materials o obres presentades. 

 

 

8. Les obres presentades seran exposades públicament a la Sala d'exposicions 

de la Casa de Cultura Antoni Gaudí. 

 

 

BASES ESPECÍFIQUES 

 

INVESTIGACIÓ 

1. L’organització dels Premis Arnau de Palomar estableixen la temàtica que ha de 

ser objecte d’estudi. Aquest 2016 serà sobre: Estudi i anàlisi del cens de 

Riudoms i comparació amb el territori comarcal. 

2. S’atorgarà el Premi Arnau de Palomar d’Investigació a una candidatura 

presentada optant a realitzar una monografia o a un treball d’investigació sobre 

la temàtica establerta al punt anterior. 

3. Les candidatures han de ser presentades per persones físiques acreditant la 

seva formació acadèmica, trajectòria professional i bibliografia publicada. 

4. S’estableix una dotació de 1.800 euros que es farà efectiva íntegrament al 

presentar l’estudi finalitzat, previ lliurament als organitzadors.  

5. Les candidatures han de presentar la següent documentació: 

a) Currículum Vitae –excepte dades personals– especificant la formació 

acadèmica i la trajectòria professional. 

b) Bibliografia publicada. 

c) Compromís signat, per qui aspiri al premi, de desenvolupar el treball en un 

termini no superior a onze mesos a partir de la data en què es faci públic el 

veredicte del jurat. Aquest document serà inclòs dins d’una plica. 

6. El jurat, d’entre els seus membres, en el moment d’emetre el veredicte 

designarà un ponent, encarregat de supervisar el desenvolupament del treball. 

Els organitzadors es reuniran al cap de tres mesos amb qui guanyi el premi i el 

ponent designat per a conèixer i verificar la tasca realitzada. Els organitzadors 

podran concedir una possible pròrroga treta en el cas que el treball ho 

requereixi.  

 

 



 

RECERCA JUVENIL 

1. Nou premi adreçat a joves que realitzin un treball o estudi de recerca amb 

Riudoms com objecte d’estudi en qualsevol vessant o àmbit: històric, econòmic, 

sociològic, cultural, etc. 

2. S’estableix una edat màxima de participació de 25 anys. 

3. El treball presentat ha d’estar finalitzat. Seran vàlids els treballs de recerca 

d’alumnes de batxillerat com també altres treballs desenvolupats en l’àmbit 

universitari. 

4. S’estableix una dotació de 300 euros, que es farà efectiva íntegrament a la 

persona guanyadora en l’acte de lliurament dels Premis. 

5. Els participants hauran de presentar la següent documentació: 

a) Currículum vitae –excepte dades personals 

b) No s’acceptaran treballs on consti el nom de l’autor o autors. 

c) Un exemplar del treball presentat, imprès i enquadernat. 

d) Cinc exemplars del treball presentat, en CD –format PDF o similar. 

 

PINTURA 

1. Cada participant podrà presentar dues obres com a màxim, les quals podran 

estar emmarcades o no, sense que això influeixi en la decisió del jurat, però en 

tot cas hauran d’estar preparades per ser exposades. En el cas que l’obra 

contingui la signatura de l’autor, aquesta s’ocultarà temporalment per part de 

l’organització abans de reunir-se el jurat. 

2. Tant el tema com la tècnica a emprar són totalment lliures. 

3. El premi serà dotat amb 500 euros. 

4. El conjunt d’obres presentades restarà exposat al públic des del dia del 

lliurament de premis fins el divendres 23 de desembre de 2016. Una vegada 

clausurada l’exposició, els autors podran retirar les obres no premiades en el 

termini de dos mesos. El jurat es reserva el dret de fer-ne una selecció prèvia, 

en funció de la quantitat i mida de les obres presentades i de l’espai disponible 

per a ser exposades. 

 

NARRATIVA BREU 

1. Modalitat i temàtica: relat, conte, recull de relats o contes de ficció, amb 

temàtica lliure. 

2. El premi serà dotat amb 200 euros. 

3. L’extensió serà d’entre 5.000 i 15.000 caràcters, incloent espais. Vegeu el punt 

2 de les bases generals pel que fa a llengua, còpies, tipografia, format i suport. 

4. No s’admetran obres que indiquin les dades personals (nom i cognom) de 

l’autor en els textos presentats. 

 

 



 

RECULL FOTOGRÀFIC 

1. L’organització dels Premis Arnau de Palomar estableixen la temàtica que ha de 

ser preferentment objecte del recull. Aquest 2016 serà sobre masos antics, 

històrics o tradicionals del terme de Riudoms, indicant situació o 

informació relacionada. 

2. Tanmateix, es podran presentar reculls de temàtiques alternatives.  

3. Es concedirà a un recull fotogràfic complet relacionat a la vila de Riudoms i/o el 

seu terme municipal.  

4. S’estableix una dotació econòmica de 500 euros que es farà efectiva en l’acte 

d’entrega dels Premis Arnau de Palomar 2016.  

5. Qui opti al premi ha de presentar una memòria de treball que inclourà una breu 

explicació –màxim 5.000 caràcters, incloent espais– sobre el treball presentat. 

(Vegeu el punt 2 de les bases generals pel que fa a llengua, còpies, tipografia, 

format i suport.) 

6. El recull presentat serà entregat en format digital i estarà integrat per un mínim 

de 20 imatges, en format RAW (fitxers originals, no modificats) en blanc i 

negre o en color. Cadascuna de les fotografies anirà acompanyada de la 

informació necessària que la descrigui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ORGANITZEN:     AMB EL SUPORT: 

 

                                    


