
I Concurs de poesia Ramon Valls
BASES

1) Objecte

La Biblioteca Carles Morató i Solsona FM convoquen el I Concurs de poesia Ramon Valls amb l'objectiu de
donar valor a aquest gènere, fomentar la creativitat en infants, joves i adults i celebrar el Dia Mundial de la
Poesia.

2) Destinataris

S'estableixen tres categories: 
 Infantil: alumnat de 4t a 6è de primària
 Juvenil: alumnat d'ESO i Batxillerat
 Adults: a partir de 18 anys

3) Condicions

Les poesies han de ser originals, inèdites i no premiades en altres concursos. 

Les poesies no han d'ocupar més de 60 versos. 

Les poesies, que no poden anar signades, s’han d'entregar a la Biblioteca Carles Morató dins un sobre
tancat, a l'exterior del qual s’hi ha de fer constar el títol de la convocatòria «I Concurs de poesia Ramon
Valls», la categoria (infantil, juvenil, adults), i el títol de la poesia. A l'interior del sobre, n’hi ha d’haver un altre
de més petit amb les dades següents:

 Nom i cognoms de l'autor/a
 Població
 Telèfon de contacte

El termini per entregar les poesies és el 15 de febrer de 2020. No s'acceptaran treballs presentats després
d'aquesta data.

Les persones premiades es comprometen a recollir el premi el dia del veredicte i llegir (o designar algú
perquè llegeixi) la seva poesia a l'entrega de premis.

Els treballs premiats es quedaran a la Biblioteca Carles Morató, i l'equipament i l'Ajuntament de Solsona
tenen dret a reproduir-los de la manera que considerin adient, sempre fent constar les persones autores.

4) Jurat i premis

El jurat estarà format per representants de la Biblioteca Carles Morató, Solsona FM, l’escriptora M. Dolors
Guàrdia,  l’escriptora i  traductora Eva Pallarès,  la traductora Josefina Caball,  i  el  rapsode Moixic (Víctor
Pérez) .

El jurat tindrà en compte la qualitat literària i artística i l'ortografia de les obres presentades. 

El jurat escollirà tres finalistes de cada categoria i les persones guanyadores seran escollides per votació
popular i per les valoracions del jurat. Durant dues setmanes es faran públics els treballs per la ràdio i les



xarxes socials, i els ciutadans podran votar la poesia que més els agradi a través de les xarxes socials i,
presencialment, a la Biblioteca Carles Morató. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable. S'atorgarà un únic premi per categoria, que consistirà en un llibre de
poesia i una experiència cultural. Per a la categoria infantil, l’experiència serà un paquet d'entrades per al
Cicle de Cinema Infantil en Català (CINC); per a la juvenil, una experiència al Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona per fer-hi una visita diferent a través de l'activitat “Tres, dos, un, càmera... Museu!”, i per als adults,
una visita guiada de Solsona Experience.

La setmana del 16 de març es comunicarà el veredicte a les persones guanyadores i durant la celebració
del Dia Mundial de la Poesia es farà l'entrega de premis. 


