
 

                                                                  
 
 
 
 

Premi de Poesia Jove CatNord 2013 

Bases 

 

1. L’objectiu del premi de poesia jove CatNord és de promoure la creació literària 

entre els joves originaris de la Catalunya Nord, per la qual cosa poden optar a 

aquest premi les obres de poesia originals i inèdites, escrites directament en 

català i emprant de manera preferent però no excloent formes pròpies del català 

rossellonès.  

 

2. Poden presentar-se els autors que tinguin menys de trenta anys el dia de la 

proclamació dels resultats, és a dir el 21 de març de 2013. 

 

3. Les obres presentades hauran de tenir una extensió aproximada de deu folis.  

 
4. Els originals hauran de ser enviats per correu electrònic, en format PDF, a 

l’adreça següent: lallibreriaperpinya@gmail.com. Hi haurà de constar de forma 

clara el nom, el cognom, el telèfon, l’adreça electrònica i l’adreça postal de 

l'autor, com també la menció «Premi de Poesia Jove CatNord 2013».  

 

5. Els originals hauran d’anar acompanyats de la reproducció d’un document 

d’identitat que permeti de verificar l’edat dels concursants. Per aquesta raó, no 

s’acceptaran les candidatures amb pseudònim. 

 

6. Els autors de les obres de poesia presentades es comprometen a no retirar-les 

abans de fer-se públic el veredicte del jurat. La presentació d’una obra implica 

que l’autor no té compromesos els seus drets d’edició, que no ha estat 

presentada a cap altre concurs pendent d’adjudicació i que no ha estat premiada 

en d’altres concursos. 

 

 



 

                                                                  
 

 

7. L’import del premi serà de 300 € (tres-cents euros). 

 
8. El jurat del premi Poesia Jove CatNord, el veredicte del qual és inapel·lable, 

seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de 

vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. Si, tanmateix, el 

jurat creu que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per a 

ser guardonada, el premi podrà no ser adjudicat. En cap cas el premi no podrà 

ser dividit, ni s’atorgarà cap accèssit. 

 

9. El termini de presentació és el 8 de març de 2013. 

 
10. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes 

bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. 

 

 

Més informacions:  

Llibreria Catalana, 7 plaça Joan Payrà 66000 Perpinyà, 04 68 34 33 74, 

lallibreriaperpinya@gmail.com 

Casa de la Generalitat a Perpinyà, 1 carrer de la Fusteria 66000 Perpinyà, 04 68 35 

17 14, casaperpinya@gencat.cat 
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