
XI PREMI HAIKU

Aquest premi, que convoca per onzè any

consecutiu l'Associació de Veïns i Veïnes Coll-

Vallcarca, es regeix per les bases següents:

1. Els haiku (presentat en un conjunt de tres

haiku) poden ser escrits indistintament en

llengua catalana o castellana, i han de ser

inèdits i no premiats en altres concursos o

certàmens.

 

2. El tema serà lliure.

3. Hauran de ser escrits sota les mètriques

clàssiques del haiku i contenir l'esperit haiku,

amb mètrica en català o en castellà ajustant al

màxim a les 5-7-5 síl·labes. En aspectes de

mètrica podeu consultar a

premisliterarisgraumiro.wordpress.com/2015/05/

05/metrica-catalana/

VIII PREMI TANKA

Aquest premi, que convoca per vuitè any

consecutiu l'Associació de Veïns i Veïnes Coll-

Vallcarca, està regit per les bases següents:

1. Per a una sola categoria, amb dos treballs que

poden ser escrits indistintament en llengua

catalana o castellana, i han de ser inèdits i no

premiats en altres concursos o certàmens.

 

2. El tema serà lliure.

3. La mètrica és de 5-7-5-7-7 síl·labes. Versos

femenins plans. En aspectes de mètrica podeu

consultar a

premisliterarisgraumiro.wordpress.com/2015/05/

05/metrica-catalana/

Condicions generals

1. S'estipula una única forma d'enviament dels treballs al concurs: omplint els formularis següents:

Associació Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca
Barcelona

PREMIS LITERARIS GRAU MIRÓ 2015

Haiku en català

Tanka en català

Haiku en castellà

Tanka en castellà

Els premiats hauran d’aportar les dades bancàries amb tots els seus dígits i amb l’IBAN identificatiu del seu

país.

2. La presentació dels treballs acaba el 30 de juny 2015.

 

3. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 3 d'OCTUBRE de 2015, dissabte, a les 6 de la tarda, al

Centre Cívic del Coll-La Bruguera. Els guanyadors seran avisats oportunament per assistir a l'acte

mitjançant correu electrònic. L'entrada serà lliure per a participants, acompanyants i amics.

https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/2015/05/05/metrica-catalana/
https://docs.google.com/forms/d/18ncvkmk8bwDyBkto5WpcrkxnPErh1YQ-6bvRJDjIXjc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1AJTkEoiU980GhhXd42KZycReY2UdDzBPhhfj7sSBHx8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1yGA-HZorohZ9043MQaNMgC7UOolpWps916pNLMIreAs/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1YXxBVd7K5ozoRQ1f8djqzPJZbKIDsNvSwTAhvm1ZLkg/viewform
https://www.google.es/maps/place/Centre+Civic+del+Coll/@41.4186696,2.1498219,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x86828df4137cb9e
https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/2015/05/05/metrica-catalana/


4. El primer premi i els treballs premiats quedaran a disposició dels promotors dels Premis Grau Miró

de Haiku i de Tanka, els quals podran publicar-los al bloc de l'AVV Coll-Vallcarca, i recitar a Ràdio

Gràcia, al programa "Ones de Dones de Ràdio Gràcia", així com al programa de Ràdio Teatrí de

Butxaca o al seu facebook i/o altres publicacions.

La resta de treballs no guanyadors seran destruïts un cop finalitzat l'acte de lliurament de premis.

5. La propietat intel·lectual sempre serà de l'autor.

6. Es pot concursar en l’única categoria a partir de 12 anys.

7. S'atorga un primer premi per categoria (català o castellà o bé català i castellà, segons indiqui el

jurat) i cada primer premi té una assignació de 120 €. Els altres classificats rebran un diploma.

 

8. El jurat estarà format per persones vinculades al món de la cultura literària i la poesia, i per

membres de l'AVV Coll-Vallcarca.

Un representant del Centre Cívic del Coll-La Bruguera tindrà la funció de secretari del concurs.

9. Els concursants premiats han de recollir el seu guardó, obsequi o quantitat en metàl·lic durant

l'acte de lliurament de premis.

Així mateix, podran delegar en una altra persona comunicant-ho abans de l'acte i autoritzant la

representació per a recollir els premis. En el cas de no comunicar la seva assistència o

representació, el premi serà retirat.

 

10. Els premis es guardaran un mes a la seu de l'Associació de veïns perquè els puguin retirar,

excepte la quantitat econòmica.

11. Qualsevol dubte relacionat amb les bases serà interpretada pel jurat d'aquest Premi. La seva

decisió serà inapel·lable.

 

12. No es mantindrà correspondència amb els participants, excepte en cas especial.

  

13. Un cop enviats els treballs al concurs, no es podran retirar els treballs ni renunciar al premi

obtingut, sigui quin sigui.

 

14. Els resultats de la decisió, bases i comunicats es podran consultar als blocs següents:

 

premisliterarisgraumiro.wordpress.com

15. La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació del contingut de les bases.

16. El jurat podrà declarar desert algun premi si així ho considera.

Amb la col·laboració de:

Excm. Ajuntament de Barcelona

Centre Cívic el Coll-La Bruguera de Barcelona (Dte. de Gràcia)

Grup Dones Comunicadores amb Gràcia

Ràdio Gràcia “Ones dones” i Teatrí de Butxaca de Ràdio Gràcia.

https://www.facebook.com/pages/Teatr%C3%AD-de-Butxaca-de-R%C3%A0dio-Gr%C3%A0cia%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E5%8A%87%E5%A0%B4/516662888385889?fref=nf
https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/
https://avvcollvallcarca.wordpress.com/
http://lameva.barcelona.cat/gracia/ca/podcasts-del-programa-teatri-de-butxaca-0
http://lameva.barcelona.cat/gracia/ca/podcasts-del-programa-teatri-de-butxaca-0
http://guia.barcelona.cat/detall/espai-radiofonic-ones-de-dones-_99400147697.html



