
11è Premi Nit de Poesia al carrer, 2020 

El  Col·lectiu  CalaCultura,  de  L’Ametlla  de  Mar,  amb el  suport  de  l'Ajuntament  d'aquesta  població,
convoca l'11è Premi  Nit  de  Poesia al  carrer,  2020, amb la  voluntat  de donar  a  conèixer  les  veus
emergents.

En queden exclosos els guanyadors d’anys anteriors.

Els treballs, escrits en català, seran inèdits i hauran de tindre una extensió d'entre 300 i 450 versos, en
fulls DIN-A4, a doble espai i amb cos de lletra 12. A la portada de l'original s'haurà d'indicar el nombre
total de versos.

El jurat valorarà que el text mostri una cohesió temàtica.

Els treballs no aniran signats, ni amb nom ni amb pseudònim. S'han d'enviar de la següent manera:

-Per correu electrònic, a l'adreça CalaCultura@outlook.com, en un fitxer PDF amb el títol del llibre. 
· A l'assumpte es posarà "Premi Nit de Poesia al carrer 2020".
· Al cos del missatge es posarà el títol del treball presentat.
· En cap de les parts d'aquest correu no ha d'haver-hi un nom o una combinació de nom que permeti
identificar a l'autor: en cas contrari, el treball serà desqualificat.

-Per correu postal ordinari (adreçat a: Premi Nit de Poesia al carrer 2020 / Biblioteca Dr. Frias / c. Sant
Joan, 44 / CAT-43860 L'Ametlla de Mar), es farà arribar també un exemplar imprès a doble cara.
· Anirà acompanyat d'un sobre tancat, a l’exterior del qual constarà únicament el títol del llibre i a
l’interior figurarà el nom de l’autor/a, població, telèfon, adreça electrònica, així com una declaració
signada manifestant que el text és inèdit.  La publicació parcial del treball, mai superior a un 10%, en
xarxes socials o revistes, no serà excloent, però s’haurà d’especificar rigorosament a la declaració. 
· En el sobre d'aquesta tramesa no ha d'haver-hi nom o inicials del remitent.

El  premi consisteix  en una dotació  econòmica de 1.000 euros  (nets)  i  la  publicació  del  llibre  a la
col·lecció La Suda de Pagès Editors, amb contracte d’edició signat entre l’autor/a i l’editorial. En totes
les edicions, s’haurà de fer esment que ha rebut l'11è Premi Nit de Poesia al carrer, 2020.

El termini d’admissió es tancarà el 31 de març de 2020. No es tornarà cap treball.

El  jurat  estarà  format  per  Montse  Oller,  Carme  Cruelles,  Rafael  Haro,  Albert  Guiu  i  Joan  Callau,
coordinador del premi.

L’anunci del veredicte i el lliurament del premi tindran lloc la nit del 13 de juny, en un acte/recital
públic. El guanyador o la guanyadora haurà de ser-hi present.

L’Ametlla de Mar, gener de 2020
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