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Rapsòdia Veus Literàries
amb col·laboració de l'Ajuntament d'Olot i CIT
Dibuix de Carmina Gibert

3r
Concurs de Poesia
Eròticamorosa
D’OLOT
L’Associació Rapsòdia Veus
Literàries, amb la col·laboració
de l’Ajuntament d’Olot i el Centre
d’Iniciatives Turístiques, CIT,
convoquen el 3r Concurs de
Poesia Eroticamorosa d’Olot que
tindrà lloc el mes de març de
2020 a la ciutat.
1. Les poesies han de ser
inèdites i de temàtica eròtica i/o
amorosa. No han d’haver estat
premiades amb antelació ni
pendents de cap veredicte.
2. Cada autor, major d’edat,
podrà presentar única i
exclusivament una poesia al
Concurs, amb l’extensió màxima
de 28 versos.
3. Les poesies, s’han de
presentar en un cos de lletra 12.
Hi figurarà el títol de l’obra i el
pseudònim del autor. Hi haurà
una plica amb el nom de l’autor,
el telèfon, l’adreça i el correu
electrònic.

4. El termini de presentació serà el
dia 15 de desembre de 2019 a
l’adreça de correu electrònic:
poesiaeroticaolot@gmail.com
5. El Jurat estarà format per
reconeguts poetes catalans.
6. Les 23 obres finalistes seran
publicades en un poemari inèdit i
exclusiu. L’autor de la primera
poesia classificada se l’obsequiarà
amb un àpat, per a dues persones,
al Restaurant Ca l’Enric de Bianya,
d’una estrella Michelin. Els autors
de la segona i tercera poesia
classificada se’ls obsequiarà amb
un àpat per a dues persones en un
dels restaurants capdavanters en
cuina volcànica de la Garrotxa.
7. L’adjudicació de finalistes, la
lectura de les poesies, el lliurament
del poemari, del punt de llibre i
dels diplomes de participació es
farà el diumenge dia 1 de març de
2020, a les 19:00 a la Sala El Torín
d’Olot.
8. Totes les qüestions no previstes
seran resoltes pel jurat de manera
inapel·lable.

