
 

 

Bases del I Premi de Poesia Vila de Vacarisses 2023 

 

1. Objecte 

L’Ajuntament de Vacarisses ha volgut crear un premi de poesia amb vocació de continuïtat per 

afavorir la creació i la difusió poètica en català al territori. Es pretén també que sigui un concurs de 

periodicitat anual, obert a totes les persones que escriguin en català, per sumar contingut cultural 

en la nostra llengua i afavorir-ne la difusió. 

 

2. Destinataris 

El I Premi de Poesia Vila de Vacarisses està obert a qualsevol persona major d’edat que vulgui 

presentar-hi la seva obra poètica, sempre que estigui escrita en llengua catalana. 

 

3. Condicions 

Les obres que es presentin a concurs hauran d’estar escrites en català i hauran de ser originals, 

inèdites i mai publicades en cap mitjà (paper o digital). S’admet tant poesia en vers com en prosa. 

Només es podrà presentar una obra per persona, que no podrà tenir compromesos els drets 

d’autoria ni haver estat premiada en cap altre concurs. L’obra tampoc no pot estar en espera de 

rebre una resolució o edició de cap altre certamen o concurs. 

De la mateixa manera, la persona autora de l’obra adquireix el compromís de no retirar-la abans 

de la publicació del veredicte, i de no difondre-la per qualsevol altre mitjà. 

Tot i que el tema del concurs és lliure, per coherència amb la nostra actualitat sociocultural i la 

necessitat de representació literària en llengua catalana, en la resolució del premi es tindrà en 

compte, a banda de la qualitat literària dels originals, la visió de gènere i la inclusivitat LGBTIQ+. 

No s’acceptaran, doncs, originals que continguin qualsevol element discriminatori envers cap 

col·lectiu vulnerable o en risc d’exclusió. 

 

4. Format de presentació 

L’extensió de les obres presentades és d’un mínim de 300 versos i un màxim de 600, escrits amb 

lletra Arial i cos 12, en format dinA4 a doble espai. En el cas de poemes en prosa o prosa poètica, 

l’obra no podrà sobrepassar les 60 pàgines. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Forma i termini presentació 

Els originals s’han de presentar amb pseudònim i acompanyats d’una plica. S’han d’enviar a 

l’adreça electrònica cultura@vacarisses.cat. 

En l’assumpte cal indicar el títol de l’obra presentada. En el cos del missatge només s’hi ha 

d’incloure el nom d’aquest premi, el pseudònim escollit i el títol de l’obra. En el missatge cal 

adjuntar: 

- L’obra, en un arxiu en format PDF compatible amb qualsevol lector. No ha d’incloure cap dada 

personal, únicament el títol i el pseudònim.  

- La plica, que també ha de tenir format de document PDF adjunt al correu electrònic, i que ha 

de contenir les dades següents: títol de l’obra, nom i cognoms, núm. de document d’identitat, 

adreça física, correu electrònic i telèfon de contacte. També ha d’incloure una declaració 

responsable en què l’autor o autora manifesti el següent: 

▪ Que l'autoria de l’obra presentada li correspon exclusivament i que l’obra no és una còpia 

ni una modificació aliena.  

▪ Que accepta les bases del premi. 

▪ Que durant la seva participació no opta a cap altre premi ni ha contret compromisos 

editorials amb l’obra presentada.  

▪ Que l'obra presentada no ha estat editada en cap suport en paper ni plataforma, xarxes o 

pàgines web. 

Els participants poden fer servir el model que trobaran en aquest enllaç. 

 

El termini de lliurament de les obres és el 15 de juny de 2023. 

 

6. Protecció de dades 

L’Ajuntament de Vacarisses es fa garant de la protecció dels originals enviats, de la seva custòdia 

i de fer-los arribar, via correu electrònic privat, a les persones membres del jurat. 

Quan se n’hagi fet pública la resolució, els originals s’eliminaran per evitar qualsevol infracció de la 

llei d’autoria o difusió no desitjada. 

Totes les dades personals facilitades tindran el tractament que disposi la legislació vigent en 

matèria de protecció, guarda, rectificació i cancel·lació. El fitxer que conservi les dades de les 

persones participants en aquest concurs es crearà únicament per a aquesta finalitat, i es destruirà 

un cop s’hagin fet les comunicacions pertinents a la seva mecànica. 

 
 
 
 
 
 

https://www.vacarisses.cat/site1/ca/files/doc4452/plica-i-premi-poesia-vacarisses-2023.pdf


 
 
 
 

7. Jurat 

El I Premi de Poesia Vila de Vacarisses 2023 comptarà com a jurat amb Alba Camarasa, Txus 

Garcia i Carles Rebassa. També hi participarà, amb veu però sense vot, Matilde Martínez Sallés, 

editora de Godall Edicions. 

El jurat decidirà lliurement la millor manera de seleccionar, avaluar i decidir l’obra guanyadora, i la 

seva decisió serà inapel·lable. 

En el cas que el jurat, de manera unànime, reconegui una qualitat insuficient en els originals 

presentats o la seva inadequació a aquestes bases, podrà declarar el premi desert. Així mateix, 

podrà fer mencions honorífiques per als originals que ho consideri. 

 

8. Premi 

L’obra premiada rebrà 1.200 €, sotmesos a la fiscalitat i les retencions que marqui la legalitat vigent. 

Serà publicada per Godall Edicions i formarà part de la col·lecció de poesia Cadup. 

 

9. Veredicte 

La resolució del jurat del I Premi de Poesia Vila de Vacarisses es farà pública el 20 de setembre 

de 2023. L’acte de lliurament del premi tindrà lloc en el marc de les Festes de Primavera d’Hivern 

de Vacarisses, entre el 6 i el 8 d’octubre de 2023. Se’n difondran els detalls en el moment oportú.

 

10. Acceptació de les bases 

Les persones que participen en el I Premi de Poesia Vila de Vacarisses es comprometen a acceptar 

la totalitat d’aquestes bases i els drets i obligacions que se’n puguin derivar, eximeixen l’entitat 

convocant de qualsevol responsabilitat relacionada amb la vulneració de la propietat intel·lectual, i 

autoritzen i cedeixen els seus drets d’imatge per a la difusió (xarxes socials, notes de premsa, etc.) 

en el cas que la seva obra guanyi el I Premi de Poesia de Vila de Vacarisses 2023 o rebi una 

menció especial. L’Ajuntament de Vacarisses es reserva únicament els drets de comunicació i 

difusió pública, inclosa la difusió a Internet de l’obra guanyadora.  

 

 

 

 

Vacarisses, 15 de març de 2023 


