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BASES

oden presentar-se a aquest premi obres de poesia escrites en llengua catalana. Els treballs han de ser inèdits
i no han d’haver estat guardonats en altres certàmens literaris, ni han d’estar compromesos en tràmits de publicació
amb cap editorial o presentats en altres premis pendents
d’adjudicació. Un cop presentats, els treballs no podran ser
retirats del premi fins que s’hagi fet públic el veredicte del
jurat.
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l tema i la forma són lliures.

ls treballs han de tenir una extensió habitual d’un llibre de
poesia (40 pàgines impreses com a mínim). Han de portar
el títol a la portada i no poden estar signats.
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L PREMI consistirà en un objecte artístic creat per
l’artista Antoni Tàpies, més una dotació de 2.400 euros i
la publicació en edició comercial dins la col·lecció de poesia
Mitilene, d’Editorial Meteora.
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la dotació econòmica s’aplicaran les corresponents retencions establertes per la legislació vigent.
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l premi podrà ser declarat desert, si així s’estima convenient.

l jurat es reserva el dret d’interpretar aquestes bases en
cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que
no hagi estat prevista.
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l veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer públicament en un acte de lliurament dels Premis
“Vila d’Ascó” que se celebrarà durant el mes de maig de
2016 a Ascó.
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ls i les concursants presentaran 6 còpies encapçalades pel
títol de l’obra i anònimes, impreses a una cara i amb els
fulls numerats. Les còpies s’acompanyaran d’un sobre tancat amb el títol de l’obra. Al seu interior, hi constaran les
següents dades de l’autor/a: nom i cognoms, núm. DNI, data
de naixement, domicili, telèfon i adreça electrònica. També
s’adjuntarà fotocòpia del DNI.
ls treballs s’enviaran per correu certificat o bé es presentaran personalment a l’Ajuntament d’Ascó: Regidoria de
Cultura, c/ Hospital, 2; 43791 - Ascó.
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l termini d’admissió conclourà el dia 12 de gener de 2016.

’Ajuntament d’Ascó accedirà a la propietat de les obres
premiades. Els treballs no premiats podran ser retirats
de l’Ajuntament en un termini de trenta dies després de
l’acte de la concessió del premi. Si no han estat retirats en
el termini assenyalat, serà entès que els autors/es renuncien
als respectius originals. No s’assumiran responsabilitats per
pèrdues o deterioraments.
’Ajuntament es reserva el dret de donar a conèixer la
relació de participants en aquesta convocatòria.
a participació en aquest premi suposa la total acceptació
de les bases.

