
BASES VII CONCURS DE POESIA  

“DIA DE LA DONA” 2019  

  

TEMÀTICA: 

POEMA A UNA DONA. Poema dedicat a una dona que admires, que estimes...  A la teva mare, germana, 
a una artista ... La llengua pot ser tant catalana, castellana, francesa o anglesa. Els poemes presentats, han de 
ser inèdits i no haver estat guardonats a cap altre certamen. 

Els treballs s’han de fer arribar dins un sobre gran en full din-A4 a l’Agrupació de Salt del PSC , Carrer 
Major 180, baixos o al mail concurspoesiadiadeladona@gmail.com 

Caldrà adjuntar, en document a part, les dades personals de l’autor/a: nom, adreça, codi postal, correu 
electrònic i telèfon. 

CARACTERÍSTIQUES: 

Poema amb un màxim de 40 versos amb lletra Arial a mida 12 punts. Cal posar-li títol. 

PARTICIPANTS: 

Podran participar totes aquelles persones que ho desitgin a partir dels 14 anys. 

PREMIS: 

Hi haurà un primer, un segon i un tercer premi. El primer premi rebrà 50 euros i un sopar per a dues 
persones a un restaurant de Salt. El segon premi rebrà 30 euros i un lot de llibres. El tercer premi rebrà un 
lot de llibres. El poema guanyador es publicarà a la revista la Rosa de Salt. 

JURAT:  

Estarà format per  membres de l’executiva local del PSC SALT i per dues persones externes. El Jurat pot 
declarar deserts els premis. 

TERMINI: 

La data límit d’entrega dels poemes serà el dimarts 5 de març a les 15:00 hores. 

VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS: 

Tindrà lloc el dia 6 de març a 2/4 de 8 del vespre a la Coma Cros, a l’Acte del DIA DE LA     DONA, que 
organitza el PSC SALT, juntament amb el PSC de les Comarques Gironines. 

 

 La presentació al VII Concurs de Poesia del Dia de la Dona del PSC, implica l’acceptació de les seves bases, 
la interpretació queda a lliure judici del Jurat. 

  

 


