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BASES
Les BASES per participar en el XXVè Certamen de poesia Andreu Trias són
les següents:
1. Els participants podran presentar dues obres com a màxim. Les
categories són les següents:
a)
categoria INFANTIL: fins a 11 anys.
b)
categoria JUVENIL A: de 12 a 14 anys.
c)
categoria JUVENIL B: de 15 a 17 anys.
d)
categoria SÈNIOR: a partir de 18 anys.
2.

Els poemes hauran de ser inèdits i, juntament amb l'original, se
n'haurà de presentar una còpia, redactada en DIN A4, lletra Arial
12 i interlineat a 1.5 i amb un TÍTOL, PSEUDÒNIM I CATEGORIA EN
QUÈ CONCURSA que figuraran a l'encapçalament de cada full
presentat.
S'enviarà acompanyat d'un sobre tancat amb el pseudònim que
haurà de contenir totes les dades personals de l'autor/a: nom,
data de naixement, adreça completa, Telèfon i Correu de
contacte.
En el cas dels centres escolars que presentin conjuntament textos
de diversos autors, cal que hi figurin les Dades personals dels
autors, a més de les del centre.
Si es presenten per correu electrònic, caldrà enviar els treballs en
arxiu Word, es farà constar a la primera pàgina el TÍTOL DE L’OBRA
I el PSEUDÒNIM. En arxiu a part, amb el nom del Pseudònim,
figuraran les dades personals i el telèfon - i correu electrònic - de
cada concursant.

3.

El tema i la versificació seran lliures i l'extensió queda limitada a
dos fulls.

4.

Els escrits s'enviaran al Centre Catòlic, rambla de Just Oliveras,
34 – 08901 de l'Hospitalet de Llobregat, especificant al sobre
“Certamen Poètic Andreu Trias”. O per correu electrònic a
l'adreça certamenat@gmail.com.

5.

Els poemes hauran de ser presentats abans del 15 de maig de
2022. No serà acceptat cap rebut amb posteritat a aquesta data.

6.

Els treballs premiats passaran a ser propietat de l'entitat
organitzadora, el Centre Catòlic de L’Hospitalet, que es reserva el
dret de fer-ne l'ús que cregui oportú.

7.

EL JURAT, serà designat per la mateixa entitat, i podrà declarar
desert qualsevol dels premis, així com concedir accèssits; el
veredicte del jurat serà inapel·lable.

8. Es concediran els premis següents:
a) Categoria infantil
2on premi: obsequi + guardó Ceràmica Serra + il·lustració*.
1er premi: obsequi + guardó Centre Catòlic + il·lustració*.
b) Categoria juvenil A
2on premi: obsequi + guardó 3 Quarts x 5 Quarts + il·lustració*.
1er premi: obsequi + guardó Centre Catòlic + il·lustració*.
c) Categoria juvenil B
2on premi: obsequi + guardó Centre d’Estudis l’H + il·lustració*.
1er premi: obsequi + guardó Centre Catòlic + il·lustració*.
d) Categoria sènior
2on premi: 200€ + guardó Ceràmica Serra.
1er premi: 500€ + guardó Centre Catòlic.
*Guardons elaborats pel ceramista Jordi Serra.
*Il·lustracions originals elaborades a partir dels poemes.
*Certificat de participació per a les escoles.
9.

El veredicte del jurat i el lliurament de premis tindrà lloc el dia 08
d’octubre de 2022 al Teatre Centre Catòlic de L’Hospitalet, situat
a la Rambla Just Oliveras, 34, de L’Hospitalet de Llobregat.

10.

El jurat estarà integrat per:
Categoria sènior:
1 poeta conegut dins de l'àmbit del país.
1 guanyador passada edició.
1 representant de l'àmbit associatiu local.
1 representant de l'organització.
1 representant de l'ajuntament.
Categoria juvenil i infantil:
1 poeta conegut dins l'àmbit del país.
1 professor/a de secundària.
1 professor/a de primària.
1 representant de l'organització.
1 representant de l'ajuntament.

11. La participació en aquest Certamen implica l'acceptació total
d'aquestes bases.
12. Qualsevol imprevist que pugui aparèixer sobre la interpretació
d'aquestes bases serà resolt per l'entitat organitzadora.
Comissió Organitzadora Certamen Poètic Andreu Trias
L’Hospitalet, Febrer de 2022
Certamenat@gmail.com
Tel. 93 2610761

