
XXII MOSTRA DE POESIA 
D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS

I PREMI AVINYONET DE POESIAI PREMI AVINYONET DE POESIA
DOTAT PER L’AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS

BASES

Participants. Hi poden participar totes les persones majors de 18 anys que ho desitgin.

Característiques. Cada participant pot presentar un poema inèdit, en català, que no hagi
estat guardonat en d’altres concursos i que no superi els 32 versos escrits amb ordinador,
amb un títol i amb cos 12 i un  interlineat d’1,5.

Forma de presentació:

.-Telemàtica:  Enviant  un  fitxer  PDF  o  Word  a  l’adreça  electrònica:
avinyonetpoesia@gmail.com amb la indicació “Premi Avinyonet de Poesia” en el camp
“assumpte”.
 El  poema  haurà  d’anar  signat  amb  un  lema  o  pseudònim.  S’ha  d’adjuntar  un  altre
document amb la referència  “PLICA+ Nom del Poema” on hi figurarà la identificació de
l’autor: nom i cognoms, adreça, adreça electrònica i telèfon.

.-Tradicional: Fent  arribar  3  còpies  del  poema  en  paper,  a  l’adreça de l’Ajuntament
d’Avinyonet (Carrer de l’Ajuntament,4  Avinyonet de Puigventós 17742). Al sobre de la
tramesa es farà constar “Premi Avinyonet de Poesia”. El poema haurà d’anar signat amb
un lema o pseudònim. El sobre de la tramesa s’acompanyarà amb un altre sobre tancat,
dins  del  qual  hi  figurarà  la  identificació  de  l’autor:   nom  i  cognoms,  adreça,  adreça
electrònica ( si s’escau) i telèfon, a més del nom del poema presentat i el pseudònim.

Termini. El termini de recepció d’originals es tancarà el dia 25 de juny de 2021 a les dotze
de la nit.
Un cop presentades, les obres no es podran retirar del concurs sota cap concepte.

Premis.S’atorgaran tres premis: 
 
L’autor o autora de la poesia guanyadora rebrà l’obsequi d’un àpat per  a dues persones a
l’Hotel Mas Bosch d’Avinyonet de Puigventós.

Els  autors o autores de la segona i tercera poesia guanyadores rebran l’obsequi d’un
àpat  per  a  dues  persones   a  l’Hotel  Mas  Falgarona i  a  la  Societat  d’Avinyonet,
respectivament.

Els vint-i-cinc autors/autores finalistes rebran un diploma acreditatiu del Concurs.

Publicació. Els vint-i-cinc poemes finalistes es publicaran en un llibret commemoratiu de
l’edició i  que serà presentat en el mateix acte de lectura dels poemes i del  lliurament dels
premis.



Jurat. El  jurat  estarà format per tres persones competents en l’àmbit  de la poesia, el
veredicte de les quals serà inapel·lable i estarà facultat per resoldre qualsevol dubte no
previst en aquestes bases.

Lliurament de premis. L’acte de proclamació i lliurament de premis es farà el dia 22 de
juliol de 2021, dijous,  en el marc dels actes de la festivitat de Sant Jaume d’Avinyonet de
Puigventós i en el lloc on s’indiqui oportunament.

No devolució dels originals. Els originals de les obres presentades a concurs no seran
retornats.  Un cop  transcorreguda  la  Mostra,  tots  els  arxius  originals  (  telemàtics  i  en
paper)  seran  destruïts.   Així  mateix  els  autors/es  cedeixen  voluntàriament  els  drets
d’imatge que de la mostra se’n puguin derivar.

L’organització no  es  fa  responsable  de  l’incompliment  de  les  bases,  plagis  o  altres
qüestions  alienes  a  l’organització  que  comportarien  la  desqualificació  dels  treballs
presentats.

Acceptació de les bases. La presentació en el concurs del  Premi Avinyonet de Poesia
pressuposa l’acceptació de les seves bases. 
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