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Per a més informació:
www.santcugat.cat

1. L’ Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès convoca el 16è
Premi de Poesia Sant Cugat a
la memòria de Gabriel Ferrater.
2. Les obres presentades al
Premi han de ser escrites
en llengua catalana, en
qualsevol de les seves
varietats. L’extensió mínima ha
de ser la que correspon a un
volum imprès de 64 pàgines.
3. Cada autor pot presentar
al premi una sola obra, que
ha de ser inèdita en conjunt;
en cas que alguna part no
sigui inèdita, l’autor ho haurà
de fer constar en cadascun
dels exemplars, indicant quins
poemes o fragments han
estat publicats prèviament,
i on. L’obra no ha d’haver
estat guardonada en altres
certàmens literaris ni s’ha
d’haver presentat a cap altre
concurs pendent d’adjudicació.
Tampoc no ha d’estar
compromesa o en tràmits de
publicació amb cap editorial.
4. Cal presentar 6 exemplars
relligats de l’original dins un
sobre tancat. A l’interior s’hi
ha de fer constar: El títol de
l’obra presentada, el nom
i els cognoms de l’autor o
l’autora, l’adreça i el telèfon de
contacte.
5. L’obra ha d’anar signada.
S’admeten pseudònims.
En aquest cas, les dades
personals han d’anar en un
sobre tancat amb la indicació
del pseudònim a l’exterior.
Les dades seran incorporades
a una base de dades; en
cas que no desitgeu ser-hi,
indiqueu-ho.
6. Les obres es poden
presentar fins al 15 de març
de 2018 al Registre General
de l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès (Plaça de la Vila, 1).

7. No es retornaran els treballs
presentats. L’Ajuntament de
Sant Cugat es compromet a
custodiar-los i, posteriorment,
a destruir-los.
8. Formen el jurat Jordi
Cornudella, Xavier Folch,
Empar Moliner, Marta
Pessarrodona i Marc
Romera. El veredicte, que
és inapel·lable, es donarà a
conèixer durant el mes de
juny de 2018. Qualsevol
variació de les bases
serà informada al web de
l’Ajuntament (www.santcugat.
cat). El premi es pot declarar
desert.
9. Els participants no poden
mantenir correspondència o
contacte amb els membres
del jurat en relació a les
obres presentades abans
de l’atorgament del premi.
Després, els membres del jurat
tampoc no estan obligats a
mantenir-ne.
10. Es premia una única
obra, amb 7.250 euros (més
l’import corresponent als
impostos) i una escultura de
l’artista santcugatenc Pep
Codó. L’entrega del premi
i la presentació del llibre
guanyador es farà la tardor
de 2018.
11. Edicions 62 editarà l’obra
premiada. L’autor ha de signar
amb l’editorial el contracte
corresponent. L’import del
premi inclou el pagament dels
drets d’autor generats per la
primera edició de l’obra (1.000
exemplars).
12. La participació comporta
l’acceptació de totes i
cadascuna d’aquestes bases
i l’assistència de l’autor
guardonat als actes oficials
de lliurament del premi i
presentació del llibre.

Guanyadors del Premi
de poesia Sant Cugat a la
memòria de Gabriel Ferrater
2002
Marc Romera
La pau del cranc
2003
Yannick Garcia i Porres
De dalt i de baix
2004
Enric Virgili
Mamut
2005
Antoni Ibàñez
Una certa penombra
2006
Dolors Miquel
Missa pagesa
2007
Albert Roig
A l’encesa
Josep Domènech Ponsatí
(finalista)
Apropiacions degudes & Cia.
2009
Albert Balasch
La caça de l’home
2010
Adrià Targa
Boques en calma
2011
Jaume Subirana
Una pedra sura
2012
Anna Garcia Garay
Els mots encreuats
2013
Manel Ollé
Bratislava o Bucarest
2014
Josep Domènech Ponsatí
El Càcol
2015
Eva Baltasar
Animals d’hivern
2016
Joan Puigdefàbrega
Deshora

