VII PREMI DE POESIA

Qui pot participar-hi?
Pot participar-hi qualsevol persona
major d’edat, amb obres de poesia
escrites en llengua catalana que
vulgui fomentar la creació literària.
Quin és el termini de presentació
d’inscripcions?
Fins al 18 d’octubre de 2022, inclòs.
Categories i característiques de
les obres.
Hi ha tres categories, repartides de
la forma següent:
1. Premi Narcís Lunes i Boloix:
obres de 400 a 800 versos que
han d’estar escrites amb lletra
Arial o Times de cos 12, a un
espai i mig.
2. Poema: obres de 4 a 50 versos.
3. Menció per a autors i autores
locals: obres de 4 a 50 versos.
Les persones que concursin en
aquesta categoria han de residir
a Sant Vicenç dels Horts.
Les obres han de dur títol i, al final,
un pseudònim, si es té.
Cal fer constar a la portada de
l’obra el títol i la indicació “VII Premi
de Poesia Narcís Lunes i Boloix 2022”,
sense que hi aparegui el nom de

l’autor/a ni cap altra referència que
l’identifiqui.
L’obra de poesia ha de ser en format digital PDF.

Què he de fer si em comuniquen
que he estat premiat/da?
Si has estat premiat/ada, el Departament de Cultura de l’Ajuntament
de Sant Vicenç dels Horts es posa-

rà en contacte amb tu i et convidarà
a un acte públic de lliurament dels
premis. Per rebre el premi, és obligatòria la teva presència o la de la
persona que deleguis.

Cada concursant pot presentar
una única proposta.
El tema i la forma de les obres són
lliures.

Com puc participar-hi?
Has de seguir els passos següents:

Qui avaluarà les obres?
Les obres les avalua un Jurat compost
per tres personalitats de prestigi del
món de les lletres catalanes que
valoren les propostes segons els
criteris especificats a les bases.
Quins són els premis?
Premi Narcís Lunes i Boloix
1.500 € en metàl•lic, més la
publicació de l’obra guanyadora en edició comercial de
l’Editorial Saldonar, o similar,
amb un tiratge inicial de 750
exemplars, 25 dels quals es
lliuraran a l’autor/a.
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Descarrega i omple el formulari d’inscripció. El pots trobar
a la pàgina web https://svh.cat/
concursos-i-premis/ (web de
l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts).
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Registra el formulari d’inscripció
A través del registre electrònic general de l’Ajuntament
de Sant Vicenç dels Horts
(mitjançant instància genèrica).

A través del SIAC
(Servei Integral d’Atenció
Ciutadana), ubicat al carrer
de Mossèn Jacint Verdaguer,
105.
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 9
a 14 h i de dilluns a dijous,
de 16.30 a 18 h. Caldrà
demanar-hi cita :
• per telèfon 900 111 656
• al web municipal www.svh.
cat
Hi has d’adjuntar:

a.
		
b.
				

L’obra de poesia en format
digital PDF.
Declaració responsable
(annex II).

Poema
300 € en metàl•lic.
Menció per a autors i autores
locals
200 € en metàl•lic.

Per participar en aquest concurs és necessari que te’n llegeixis les bases:
Les pots trobar a: https://svh.cat/concursos-i-premis/

