
CONVOCATÒRIA PREMI DE POESIA DECÀLIA 2021

La Fundació de les Decennals convoca extraordinàriament, 
coincidint amb les Festes Decennals de la Mare de Déu de la 
Candela de l’any 2021, el Premi Decàlia de Poesia, amb una 
dotació de 4.000 euros, tots en concepte de premi, a un treball 
poètic format per una trentena de poemes, aproximadament, o 
un màxim de 500 versos. L’import del premi està sotmès a la 
legislació tributària vigent.

Condicions generals
1. Les obres que es presentin al premi hauran de ser inèdites, 
no poden ser presentades simultàniament en altres convoca-
tòries ni tenir compromesos els drets d’autor amb cap editorial. 
A més, els autors de les obres presentades es comprometen a 
no retirar-les abans de fer-se públic el veredicte del jurat.
2. Els treballs han de ser escrits en català. Cada autor podrà 
concórrer al premi amb una sola obra.
3. Les obres han de ser lliurades en format digital, trameses 
per correu electrònic, a l’adreça decennals.literatura@valls.cat, 
seguint el procediment següent:
a) A l’apartat assumpte, s’hi farà constar “Per al premi DECÀLIA”.
b) Al cos del missatge, s’hi farà constar el títol de l’obra i el 
pseudònim de l’autor.
c) L’original que opti al premi s’adjuntarà a aquest missatge 
en format PDF. Aquest document tindrà com a títol el mateix 
de l’obra.
d) En un altre document adjunt, en format PDF, s’hi faran cons-
tar les referències que permetin identificar l’autor (nom, cog-
noms, adreça completa de l’autor/a, telèfon i NIF). També s’hi 
farà constar si l’autor es troba en alguna circumstància tribu-
tària especial. Aquest document tindrà com a nom la paraula 
plica seguida del nom de l’obra.
Una persona que no és membre del jurat rebrà els originals i 
garantirà l’anonimat dels autors. Un cop s’hagi rebut l’original, 
es confirmarà per correu electrònic a l’autor. Si un participant 
no rep aquesta confirmació, cal que es posi en contacte te-
lefònic amb l’organització per comprovar si hi ha hagut cap 
problema de recepció.
4. El jurat estarà format per Jordi Julià, Maria Dasca, Magí 
Sunyer, Cèlia Sànchez-Mústich i Dolors Miquel. Les seves de-
cisions seran inapel·lables, tant pel que fa al premi com a les 
qüestions no previstes.
5. Si, a parer del jurat, les obres presentades no reuneixen les 
característiques adequades o el nivell suficient, el premi podrà 
quedar desert. En aquest cas, si ho creu convenient, el jurat 
podrà atorgar accèssits.
7. El veredicte del jurat serà proclamat el 29 de gener de 2021 
en l’acte de lliurament de premis. La persona guanyadora fir-
marà exemplars del treball premiat en un acte públic de pre-
sentació.
8. El termini de recepció dels originals serà el 13 de setembre 
de 2020.
9. La presentació d’obres a aquest certamen suposa l’accep-
tació de les bases i dels drets i les obligacions que se’n deri-
ven.
10. Cossetània Edicions es farà càrrec de l’edició de l’obra 
guanyadora del premi. Se signarà un contracte d’edició amb 
les condicions habituals.
11.  D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades, 
el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, les dades 
dels autors seran tractades per l’Ajuntament de Valls amb la 
finalitat exclusiva de mantenir el contacte amb les persones 
participants en el certamen literari. Tret d’obligació legal, les 
dades no seran cedides a tercers. Els autors tenen dret a ac-
cedir a les seves dades, rectificar-les i suprimir-les, així com 
altres drets pertinents. Més informació sobre el tractament 
i la protecció de dades a: https://www.valls.cat/avis-legal-
politica-privacitat.


