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Poesia
Aquest premi vol estimular la producció d’obres de poesia en llengua cataCONVOCA

lana. Hi poden optar persones majors de 18 anys, amb poemes originals i

Ajuntament de Sallent

inèdits, de tema lliure. Es presentaran escrits a una sola cara, amb una extensió mínima de 250 versos i màxima de 400, formant la unitat d’un llibre.

LLIURAMENT DELS TREBALLS
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sallent
Plaça de la Vila, 1
08650 SALLENT

S’han de presentar per quintuplicat, mecanografiats a doble espai i per una
sola cara, amb lletra tipus Times New Roman o similar i mida 12. També es
presentarà una còpia en suport informàtic, USB o CD, en un format de processador de textos compatible amb Windows.

Telf. 93 837 02 00
Les obres aniran a dins d’un sobre, a l’exterior del qual haurà de figurar-hi
JURAT

el títol i el tema. S’hi adjuntarà un altre sobre tancat, a l’exterior del qual

El jurat estarà format per:

constarà el títol de l’obra i, a l’interior, les dades personals de l’autor: nom,

Climent Forner, Jordi Pàmias, Eduard Miró, Montserrat

cognoms, edat, domicili, població i telèfon.

Altarriba, i la guanyadora del certamen anterior, Marta Pérez.

Els treballs s’hauran d’enviar a l’adreça facilitada per els lliuraments, indicant en el sobre: PREMI DE POESIA “JOSEP FÀBREGAS I CAPELL”.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
El termini d’admissió de les obres acabarà el 21 de juliol de 2016, a
les 14 hores.

No seran tingudes en compte les obres que hagin estat premiades en altres
certàmens.
Les obres no podran ser retirades pel seu autor per fer-hi correccions o am-

LLIURAMENT DEL PREMI
El lliurament del premi tindrà lloc el dia 10 de setembre de 2016,
dins dels actes de la Festa Major de la Vila.

pliar-ne el text, així com tampoc renunciar al premi.
El premi pot ser declarat desert si les obres presentades, a judici del jurat,
no reuneixen els mèrits suficients.

DOTACIÓ

La presentació de les obres pressuposa l’acceptació integra d’aquestes

Publicació de l’obra guanyadora.

bases.

