PREMIS LITERARIS
VILA DE VALLIRANA

GUANYADORS DE LES
ANTERIORS EDICIONS
1975 - GABRIEL MORA I ARANA
1976 - JOSEP M. BOIX I SELVA
1977 - LLUÍS GASSÓ I CARBONELL
1979 - DAVID JOU
1980 - JOSEP MONTALÀ LÓPEZ DE VALLS
1981 - JOAN DE LA RÚBIA
1982 - PATRICK GIFREU
1983 - JORDI DOMÈNECH
1984 - ...
1985 - MARIA MERCÈ MARÇAL
1986 - ÀNGEL TERRON
1987 - EDUARD SANAHUJA
1988 - HÈCTOR MORET
1989 - XAVIER AMORÓS I CORBELLA
1990 - ALÍCIA TELLO
1991 - FRANCESC GARRIGA
1992 - MANEL FORCANO
1993 - MARC ROMERA
1994 - ESTHER MARTINEZ I PASTOR
1995 - LLUÍS CALVO I GUARDIOLA
1996 - FERRAN LUPESCU
1997 - MONTSERRAT CAMPS I GASET
1998 - JEP GOUZY
1999 - ALEXANDRE NAVARRO
2000 - AMADEU VIDAL
2001 - VÍCTOR BATALLÉ
2002 - MARC MASDEU
2003 - NÚRIA MARTÍNEZ
2004 - LALA BLAY
2005 - ANTONI RIBAS
2006 - JOAN PERELLÓ
2007 - PEP ROSANES
2008 - PAU VADELL
2009 - MIREIA CALAFELL
2010 - MARTÍ NOY
2011 - JACINT SALA
2012 - RAMON BOIXEDA
2014 - CLARA MIR MARISTANY

39a

Convocatòria
Premi de Poesia Catalana
Josep M. López-Picó

2015
Els premis s’adjudicaran
la nit del 9 de maig de 2015

Més informació:
93 683 27 38
93 683 08 10

Els premis literaris de la nostra vila tenen la voluntat de ser un element dinamitzador de la literatura catalana i, en
concret, de la poesia.
Alhora, amb els premis locals es pretén
desvetllar l’interès per la literatura en
els ciutadans de Vallirana i, d’una forma especial, en els més joves.

PREMI VILA DE VALLIRANA

CONDICIONS GENERALS

1-

a) Els originals hauran de ser presentats
per quintuplicat i duran el nom, l'adreça i el telèfon de l'autor. Si l'autor desitja que l'obra sigui feta pública amb
pseudònim, caldrà que ho indiqui expressament i que presenti amb els originals una plica amb la seva identitat.
b) Les obres aspirants als premis hauran
de ser presentades abans del 23 de
març de 2015 a les oficines de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vallirana (carrer del Molí, 2-4 - 08759 Vallirana). El termini per recollir els originals no guanyadors –que serà a la mateixa adreça– finalitzarà el 17 de juliol
de 2015.
c) No seran tingudes en compte les obres
que hagin estat premiades en altres
concursos.
d) El premi podrà no ser adjudicat, si les
obres presentades, a judici del jurat, no
reuneixen els mèrits suficients. En cap
cas, però, el premi no serà fraccionat.
e) El jurat serà format per Màrius Sampere, Manel Forcano, Ramon Boixeda,
Clara Mir i un representant de Viena
Edicions que publicarà el recull guanyador. Serà presidit per Eva Martínez, alcaldessa de Vallirana, i comptarà amb
la presència de Juan Manuel Arrabal,
regidor de Cultura i secretari del jurat,
amb veu, però sense vot.
f) L'adjudicació dels premis tindrà lloc la
nit del 9 de maig de 2015 a Vallirana i
el veredicte, inapel·lable, serà anunciat
pel secretari del jurat.
g) La presentació dels originals pressuposa l'acceptació íntegra de les bases.

23-

4-

39è PREMI DE POESIA

JOSEP M. LÓPEZ-PICÓ

1- Les obres que aspirin a aquest premi hauran de ser inèdites, presentades en català i d'una extensió mínima perquè siguin publicades en
forma de llibre.
2- L'import d'aquest premi, convocat
per 39a vegada, serà de 2.500 €.
3- L'Ajuntament de Vallirana, creador
d'aquest premi, publicarà l'obra
guanyadora en una col·lecció de
poesia dins l'àmbit lingüístic català.
4- Aquest premi també es regirà per
les condicions generals adjuntes.

5-

Aquest premi vol estimular la
producció d'obres inèdites en
prosa o poesia, en llengua catalana, d'autors nascuts o residents a Vallirana.
L'import del premi serà de 400 €.
L'autor haurà d'acreditar haver
nascut a Vallirana o residir-hi, i
és condició indispensable per a
optar al premi.
Es valorarà que el tema tractat
estigui relacionat amb Vallirana.
Aquest premi també es regirà
per les condicions generals adjuntes.

PREMI PUIG BERNAT
1- Aquest premi vol estimular la producció d'obres inèdites en prosa o
poesia en llengua catalana d'autors
nascuts o residents a Vallirana amb
una edat màxima de 16 anys i dividits en dues categories: a) de 10 a
12 anys i b) de 13 a 16 anys.
2- Premis: Categoria a) 150 € / Categoria b) 200 €
3- L'autor haurà d'acreditar haver
nascut a Vallirana o residir-hi, així
com també la seva edat, i són ambdues condicions indispensables
per optar al premi.
4- Es valorarà que el tema tractat estigui relacionat amb Vallirana.
5- Aquest premi també es regirà per
les condicions generals adjuntes.

generals.

