24è Concurs de Poesia de Primavera Antoni Massanell
1.Podran concursar totes les persones que hi estiguin interessades, amb un sol treball escrit en català.
El tema és lliure.
2. Els originals seran rigorosament inèdits i no han d’haver estat premiats mai en certàmens
anteriors. Han de tenir un mínim de 30 versos i un màxim de 60
3. Els treballs s’han de presentar per triplicat, en format D1N A4, mecanografiats a dos espais per
una sola cara.
4. Els poemes han de tenir un títol i no han d’estar firmats. En un sobre apart i tancat hi ha d’haver el
nom, l’adreça i el número de telèfon de l’autor.
5. Els treballs s’han de lliurar a mà, o bé s’han d’enviar per correu, al president de l'AVV de Les
Clotes, posant al sobre «per al Concurs de Poesia de Primavera Antoni Massanell», a la següent
adreça: AVV Les Clotes, Plaça de la Verema, 2, de 08720 Vilafranca del Penedès.
6. El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 18 de maig de 2016.
7. Un jurat competent elegit per l’entitat convocant emetrà el veredicte i aquest es farà públic durant
l’acte de lliurament de premis que tindrà lloc a la seu d l’associació de Veïns de Les Clotes, el dia 4
de juny a les nou del vespre. Els guanyadors seran informats amb el temps suficient com perquè
puguin assistir a l’acte. A l'acte hi seran convidades les autoritats i els mitjans de comunicació.
En finalitzar l’acte de lliurament es farà un xeflis de celebració per tots els assistents.
8. Els poetes premiats hauran de recollir personalment el premi obtingut i efectuar-ne una lectura
pública. La no assistència al acte de lliurament implica la renúncia al premi.
9. Cap concursant podrà obtenir més d’un premi.
10. Els treballs no premiats els podran recollir els autors a la Plaça la Verema,2. en el termini d’un
mes des del lliurament de premis. En cap cas es retornaran els poemes per correu.
11. El veredicte del jurat serà inapel·lable i al seu arbitratge se sotmetrà la interpretació d’aquestes
bases. El jurat pot declarar desert qualsevol dels premis.

PREMIS:

Primer premi: 350 euros
Segon premi: 150 euros
Premi local: 100 euros i Trofeu atorgar per la família García - Cañamero

