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Per a
joves
escriptors
Ho organitzen:

Ajuntament de Juneda

Hi col·laboren:

BASES

19è Premi de poesia

JOAN DUCH 2018

Primera: Les obres participants hauran de ser inèdites i escrites en llengua catalana;
no hauran d’haver estat guardonades en altres certàmens literaris ni s’hauran d’haver
presentat a cap altre concurs pendent d’adjudicació. Tampoc no hauran d’estar compromeses o en tràmits de publicació en cap editorial.
Segona: Hi podran participar les persones que no hagin superat els 35 anys.
Tercera: No podran participar-hi els guanyadors d’edicions anteriors.
Quarta: Els treballs hauran de tenir una extensió mínima de 250 versos.
Cinquena: Caldrà presentar l’obra en dues còpies impreses, adreçades per carta a l’Ajuntament de Juneda (C/ Major, 13 – 25430 Juneda) amb la indicació “Per al premi de poesia
Joan Duch”, i també en format pdf a l’adreça cultura@juneda.cat, amb l’assumpte “Per al
premi de poesia Joan Duch”. S’encapçalaran amb el títol i el pseudònim. Les còpies impreses s’acompanyaran d’un sobre tancat, a l’exterior del qual s’hi indicarà el títol i el pseudònim i, a l’interior, el nom i cognom de l’autor o autora, una fotocòpia del seu DNI, l’adreça,
el telèfon, el correu electrònic i una breu nota biobibliogràfica.
Sisena: El termini per presentar les obres aspirants al premi és el 12 de febrer de 2018
a les 24h.
Setena: L’import del premi serà de 1.500 euros. Sobre aquest import s’efectuaran les
deduccions que pertoqui legalment. En l’import també s’hi inclou el pagament dels
drets d’autor de les diferents edicions i reimpressions de l’obra.
Vuitena: El jurat estarà format per Joan Cornudella, Francesc Gelonch, Laia Noguera,
Jordi Pàmias, Anna Pantinat, Jaume C. Pons Alorda i Jordi Quer.
Novena: El veredicte del jurat es farà públic durant l’acte literari que se celebrarà a
l’Espai Cultural la Farinera de Juneda el dissabte 24 de març de 2018.
Desena: L’editorial Fonoll publicarà l’obra premiada a la col•lecció de poesia “Joan
Duch”.
Onzena: Els treballs presentats al premi no es retornaran.
Dotzena: El fet de presentar-se al premi suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
Tretzena: El premi podrà ésser declarat desert.

