Bases del premi de poesia Joan Llacuna
L'Ajuntament d'Igualada, l'Ateneu Igualadí i el Centre d'Estudis
Comarcals d'Igualada convoquen el Premi de Poesia Joan Llacuna, el qual es
regirà per les bases següents:
1a. Podrà optar al premi qualsevol recull de poesia, inèdit, escrit en català, amb
una extensió de versos igual a l’habitual d’un volum de poesia.
2a. Els treballs es presentaran mecanografiats a doble espai i per una sola
cara. S'adjuntaran 6 còpies a cada original que es presenti. Les obres hauran
d'anar acompanyades d'una plica tancada, en la qual constaran a l'exterior el títol
del poemari i a l'interior el mateix títol, el nom, l'adreça, el telèfon de l'autor i una
fotocòpia del DNI. També es farà constar en una carta signada per l’autor que el
poemari és inèdit i no s’ha presentat simultàniament en un altre concurs.
3a. El termini de presentació de treballs finalitza el 3 de setembre de
2007.
Els treballs s’hauran de lliurar a l’Institut Municipal de Cultura d’Igualada (c. Sta.
Maria, 10, baixos 08700-Igualada), per correu certificat o personalment, de dilluns
a divendres de 8 a 15 hores. S'ha de fer constar al sobre el nom del Premi en
l’exterior del sobre.
4a. Primer Premi.- Compost per tres trofeus: el Guardó "Ciutat d’Igualada", un
trofeu cedit per l’Ateneu Igualadí i un trofeu del Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada. A més el guanyador rebrà una dotació de 1.350 € en concepte de drets
d'autor, i la publicació de l’obra en la col·lecció de poesia de Viena
Edicions.
5a. Els poemes seran valorats per un Jurat format per Jordi Valls i Pozo,
Ernest Farrés i Junyent, Antonieta González, una persona en representació de
l’Ajuntament d’Igualada, una en representació de l’Ateneu Igualadí i una del Centre
d’Estudis Comarcals d’Igualada.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable. La persona guanyadora no podrà
presentar-se a la següent edició, i se la convidarà a formar part del Jurat.
6a. La lectura del veredicte i el lliurament de premis tindran lloc el dia 25 de
novembre de 2007, en el transcurs de l'acte dels Premis de creació artística Ciutat
d’Igualada.
7a. Els treballs no premiats quedaran a disposició de l’organització i no seran
retornats.

8a. El fet de participar en aquest premi suposa l’acceptació íntegra d’aquestes
bases. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta pels organitzadors.
9a. Per a qualsevol qüestió sobre les bases dels Premis Ciutat d’Igualada, pot
demanar-se informació a l’Institut Municipal de Cultura, tel. 93 803 19 50, a la
pàgina web www.igualada.cat o al correu electrònic imc@aj-igualada.net
Igualada, febrer de 2007

