
 

L ’Associació Cultural CalamArts en tinta  i l’Ajuntament de Gironella convoquen el : 

PREMI DE POESIA “VILA DE GIRONELLA” 

BASES 

 

Primera. Podran optar al Premi de Poesia  “VILA DE GIRONELLA” les obres originals i inèdites, 
escrites en llengua catalana o en qualsevol de les seves variants. 

Cada autor només podrà presentar una obra candidata al premi. 

Es convoquen tres categories del Premi de Poesia “Vila de Gironella” : 

Categoria A -  Infantil: nascuts entre l’any  2008 i el 2011 

Categoria B - Juvenil:  nascuts entre l’any  2004 i el  2007 

Categoria C - Adults: nascuts abans de l’any 2003 

Segona. L’extensió dels treballs segons les categories serà: Categoria A i B, un mínim de 12 
versos. Per a la categoria C  hauran de tenir una extensió suficient per integrar un volum, mínim 
de 300 versos. Les obres s’hauran de presentar per correu electrònic a l’adreça 
festivalpelt@gmail.com, han d’estar escrites amb un cos de lletra 12, tipus ARIAL i a doble espai. 
A la primera pàgina hi ha de constar el títol i el pseudònim de l’autor, mai el nom. 

S’haurà d’enviar un document en format Pdf amb els poemes i un amb les dades personals: nom, 
cognom, pseudònim, adreça electrònica i telèfon de contacte. A l’assumpte hi haurà de constar 
“1a. convocatòria PREMI DE POESIA VILA DE GIRONELLA” Indicant també a la categoria a la que 
s’opta:  A, B o C. 

Tercera. La presentació d’una obra comporta que l'autor no té compromesos els seus drets 
d'edició, que no ha estat presentada a cap altre concurs pendent d'adjudicació i que no ha estat 
premiada en altres concursos. 

Quarta. Hi haurà un sol guanyador de cada categoria. 

A la categoria infantil i juvenil  el premi serà d’un val de 100 € per a la compra de llibres i/o 
material escolar. 

A la categoria per a majors de 18 anys l’import del premi serà de 500 €. Aquest import estarà 
sotmès a la legislació tributària vigent. Editorial Neret farà la publicació de l’obra guanyadora i a 
més el guanyador serà convidat a la VIII edició del Festival de Poesia “Vila de Gironella”. 

 

 

 



Cinquena. L'adjudicació del Premi anirà a càrrec d’un jurat independent format per: Montserrat 
Altarriba, Montserrat Butxaca, Chantal Poch, Joaquim Puig, Gerard Vilardaga, i Francesc Puig  
que actuarà com a secretari. 

Sisena. El jurat del premi de poesia  “VILA DE GIRONELLA” seguirà el procediment de votacions 
successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d'una obra determinada que serà la 
guanyadora. El premi no podrà ser dividit en cap cas; el jurat, però, podrà declarar-lo no 
adjudicat. 

Setena. Les obres aspirants al Premi de Poesia  “VILA DE GIRONELLA” hauran de ser presentades 
abans del 17  de setembre de 2021. 

Vuitena. L’adjudicació del Premi de Poesia  “VILA DE GIRONELLA” tindrà lloc el dia 15 d’octubre 
de 2021. El veredicte del jurat serà inapel·lable. El guanyador es compromet a assistir 
personalment a recollir el premi el dia del seu lliurament, així com a participar en la VIII edició 
del Festival de Poesia “Vila de Gironella” 

Novena. Les còpies de les obres seran destruïdes per l’organització una vegada s’hagi fet públic 
el veredicte del jurat. 

Desena. La presentació dels originals pressuposa l'acceptació de les bases i dels drets i les 
obligacions que se'n deriven. 

 

 


