28è Premi
CIUTAT DE BADALONA DE NARRATIVA

19è Premi
BETÚLIA DE POESIA

32è Premi
PAÏSOS CATALANS SOLSTICI D’ESTIU

MEMORIAL CARME GUASCH

BASES ESPECÍFIQUES

BASES ESPECÍFIQUES

Les obres que aspiren al premi han de tenir una
extensió mínima de 150 pàgines.

Les obres que aspiren al premi han de tenir una
extensió mínima de 300 versos, o línies si es
tracta de poemes en prosa.

El premi consisteix en una dotació en
metàl·lic de 3.000 € i l’edició de l’obra a càrrec
d’una editorial de prestigi.
El jurat el formen: el regidor de l’Àmbit de Serveis
a les Persones i Seguretat, Jordi Subirana, com
a president; Isabel Monsó, representant de Viena
Editorial; Maria Carme Palomeras, de l’Associació
Festa Nacional dels Països Catalans; Jordi Balaguer, escriptor; Joaquim Molina, escriptor; Gerard
Guerra, filòleg, i un tècnic municipal que actua
com a secretari sense vot.

Informació

El premi consisteix en una dotació en metàl·lic
de 2.000 € i l’edició de l’obra a càrrec d’una
editorial de prestigi.

T. 93 483 26 00
www.badalona.cat
Espai Betúlia
T. 93 464 62 55
www.espaibetulia.cat
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21è Premi
CIUTAT DE BADALONA DE
NARRATIVA JUVENIL

BASES ESPECÍFIQUES
Les obres que aspiren al premi han de tenir una
extensió d’entre 50 i 100 pàgines i han d’anar
adreçades a un públic juvenil.

Hi col·labora:

El premi consisteix en una dotació en metàl·lic de
2.000 € i l’edició de l’obra a càrrec d’una editorial
de prestigi.

CIUTAT DE
BADALONA

Imprès en paper 100% reciclat

El jurat el formen: el regidor de l’Àmbit de Serveis
a les Persones i Seguretat, Jordi Subirana, com a
president; Joan Vives en representació d’Ànima
Llibres; Roser Vilagran, escriptora; Blanca Bravo,
escriptora; Ana María García, bibliotecària; Rubén
Muntañá, escriptor, i un tècnic municipal que
actua com a secretari sense vot.

2019

El jurat el formen: el regidor de l’Àmbit de Serveis
a les Persones i Seguretat, Jordi Subirana, com a
president; Enric Viladot en nom de Viena Editorial; Paco Fanés, poeta; Jordi Pujol, poeta; Yolanda
Esteve, poeta; Àngels Gregori, poeta, i un tècnic
municipal que actua com a secretari sense vot.

12è Premi de
TEATRE BREU ANDREU SOLSONA

Premi Literari de Teatre Breu

BASES ESPECÍFIQUES

Andreu Solsona Planas

Les obres que aspiren al premi, escrites en prosa
i adreçades a un públic adult, han de tenir una
extensió d’entre 25 i 30 pàgines.
El premi consisteix en una dotació en metàl·lic
de 1.000 € i l’edició de l’obra guanyadora per
l’editorial Pont del Petroli.
El jurat el formen: el regidor de l’Àmbit de Serveis
a les Persones i Seguretat, Jordi Subirana, com a
president; Felicitat Comas; Àngels Domingo; Olga
Galvany; Caterina Teixidó; Josep Maria Llagostera;
Josep Maria Balaguer; Joan Puche, representant
de l’editorial Pont del Petroli, i Jaume Arqué, de
l’associació Amics del Teatre Zorrilla, que actua
com a secretari sense vot.

PREMIS LITERARIS CIUTAT DE BADALONA 2019
L’Ajuntament de Badalona, mitjançant l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat,
organitza aquests premis literaris en col·laboració amb l’entitat Festa Nacional dels
Països Catalans i amb l’associació Amics del Teatre Zorrilla.
BASES GENERALS
1 Es poden presentar als premis literaris Ciutat de Badalona escriptors majors

s’ha d’incloure la plica tancada, identificada amb el títol de l’obra a l’exterior

de edat, amb obres originals i inèdites, escrites en català i que no hagin

i el següent contingut: nom i dades de contacte de l’autor (telèfon i adreça

estat premiades en altres convocatòries. Resten exclosos els escriptors que

electrònica), fotocòpia del DNI, NIE o passaport, petit currículum i manifesta-

hagin obtingut el mateix premi en edicions anteriors.

ció expressa i signada del caràcter original i inèdit de l’obra que es presenta i
que està lliure de càrregues o limitacions dels drets d’explotació.

2 Si en el transcurs del procés selectiu alguna de les obres presentades fos
mereixedora d’un altre premi literari, la persona autora haurà de comunica-ho
a l’Ajuntament i quedarà fora de concurs. A banda d’aquest cas concret, els

6 El termini de presentació d’originals queda obert des de la data de publicació
d’aquestes bases fins al 20 de març de 2019.

autors es comprometen a no retirar l’obra del concurs.
7 La resolució del jurat - atorgant o declarant desert el premi - és inapel·lable i
3 Les obres s’han de presentar en format Word o Pdf, mida DIN A-4, pàgines
numerades correctament, text redactat a doble espai i amb cos de lletra 12

es farà saber durant el mes de juny de 2019. És competència del jurat interpretar i resoldre qualsevol dubte que pogués aparèixer sobre aquestes bases.

(Arial o similar).
8 Els premis són indivisibles i estan sotmesos a la legislació fiscal vigent.
4 Els originals s’han de presentar exclusivament en format electrònic. S’han
de trametre com a document adjunt a l’adreça premisliteraris@badalona.cat.

9 Els treballs no premiats seran destruïts una vegada finalitzat el concurs.

En l’assumpte ha de constar el premi al qual s’opta i, en el cos del missatge,
el títol de l’obra i (optativament) un pseudònim. L’organització confirmarà la
rebuda dels originals.

10 La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i
el compromís dels guanyadors d’assistir a l’acte d’entrega dels premis i a la
presentació dels llibres.

5 En una segona tramesa de correu postal certificat, adreçada a l’Espai Betúlia
(c/ Enric Borràs, 43-47, 08912 – Badalona), s’ha d’enviar un sobre, on consti
el nom del premi al qual s’opta, però sense cap altra identificació. A l’interior

Consulteu les bases completes a www.badalona.cat

