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1. Poden optar a aquest premi els autors
que presentin obres originals, inèdites i
escrites en llengua catalana i castellana
indistintament, i que compleixin el que
s’estableix en aquestes bases. En queden
exclosos els autors que hagin guanyat
anteriors convocatòries d’aquest premi.
2. Els autors podran presentar a aquesta
convocatòria més d’una obra. Les obres
que es presentin a aquest premi no es
poden presentar al Premi de Poesia
«Miquel Martí i Pol».
3. Les obres poden ser de tema lliure i han
de tenir l’extensió habitual en els llibres de
poesia (a partir de quatre-cents versos).
4. Les obres han de presentar-se
obligatòriament sota pseudònim. Per això,
caldrà adjuntar-hi la plica corresponent en
un sobre tancat, dins la qual hi constaran
el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor,
com també la fotocòpia del DNI de la
persona interessada.
5. Els originals, mecanografiats i
perfectament llegibles, s’han de presentar
per quintuplicat, i a la coberta s’hi ha de fer
constar, a més del títol corresponent,
el pseudònim o lema de l’autor.
6. El termini de presentació dels originals
acaba el dissabte 27 de febrer de 2009.
Les obres s’han de presentar a l’Ateneu
de Cerdanyola del Vallès (carrer de la
Indústria, 38-40, Cerdanyola del Vallès).
Al sobre, s’hi ha d’indicar: Premi de Poesia
«Divendres Culturals» i una referència clara
del pseudònim o lema de l’autor.
7. L’obra guanyadora serà editada i
publicada pel Servei de Publicacions

de la UAB, que signarà amb l’autor
un contracte de cessió de drets de conformitat
amb la normativa aplicable.
8. La persona guanyadora percebrà la quantitat
de mil euros (1000 €) en concepte de premi
i d’avançament de drets d’autor de la primera
edició. Es concedeix un únic premi a la millor
obra, sigui en llengua catalana o castellana,
indistintament.
9. El veredicte del Jurat es donarà a conèixer
el dia 17 d’abril de 2009, en l’acte de lliurament
de premis que es farà al Museu d’Art
de Cerdanyola - Can Domènech, i es farà
constar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
El veredicte del Jurat és inapel·lable.
10. El premi pot declarar-se desert si així
ho decideix el Jurat.
11. El Jurat estarà presidit per l’alcalde de
Cerdanyola del Vallès, o la persona en qui delegui,
i format per un nombre entre cinc i set vocals,
que seran persones de prestigi relacionades amb
el món de la poesia, els quals seran nomenats pel
president del Jurat, qui determinarà el membre
que assumirà les funcions de secretari del Jurat.
La composició del Jurat es donarà a conèixer
abans d’acabar el termini de presentació de les
obres, mitjançant el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament.
12. Els originals no premiats es podran recollir
a l’Ateneu de Cerdanyola del Vallès a partir de l’11
de maig i fins al 19 de juny. Transcorregut aquest
termini, els originals no retirats es destruiran.
13. La participació en el premi pressuposa
l’acceptació íntegra d’aquestes bases i els drets
i obligacions que se’n deriven. Les qüestions
no previstes en aquestes bases es resoldran
segons el criteri del Jurat.

