
1. Conjunt de tres haiku amb un sol títol , escrits en l lengua catalana , que han de ser
inèdits i no premiats en altres concursos o certàmens ni editats. A més, han d'anar signats
amb un pseudònim . Un autor amb diversos pseudònims serà desqual ificat.

2 . El tema serà l l iure, amb kigo o sense.

3. Compostos amb esperit de haiku i mètrica catalana ajustant-se al màxim a les 5-7-5
síl· labes (en aspectes de mètrica catalana, podeu consultar aquest enl laç).

XIII PREMIS LITERARIS GRAU MIRÓ

L’Associació de Veïns i Veïnes Col l -Val lcarca organitza i convoca aquests premis per tretzè
any consecutiu, que es regiran per les bases següents:

XIII PREMI HAIKU

X PREMI TANKA

X PREMI HIPERBREU

1. Conjunt de dos treballs amb un sol títol , escrits en l lengua catalana , de tema lliure,
no premiats en altres concursos o certàmens ni editats i signat amb un pseudònim . Un
autor amb diversos pseudònims serà desqual ificat.

2 . La mètrica és de 5-7-5-7-7 síl · labes, amb versos femenins plans (segons mètrica
catalana) .

1. Un sol treball de tema lliure, amb títol , en l lengua catalana i signat amb un
pseudònim . Un autor amb diversos pseudònims serà desqual ificat.

2 . El trebal l haurà de tenir un mínim de 260 caràcters fins a un màxim de 780
caràcters.

https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/2015/05/05/metrica-catalana/
https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/2015/05/05/metrica-catalana/
https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/2015/05/05/metrica-catalana/


CONDICIONS GENERALS
Categoria : Podran concursar-hi totes les persones a partir de 12 anys.
(L'experiència amb convocatòries escolars i els resultats dels trebal ls, en haiku i
tanka van influir el jurat, el qual va acceptar crear una sola categoria ja que,
les composicions teníen en conjunt la qual itat i del icadesa dels adults) .

Enviament: Les dades personals i els treballs s’han d’ inscriure
exclusivament per mitjà dels formularis que trobareu als enl laços següents
(no s’acceptaran trebal ls enviats per correu electrònic) :

Haiku
Tanka
Hiperbreu

Un cop enviats els trebal ls al concurs, no es podran retirar ni renunciar al premi
obtingut, sigui quin sigui .

Terminis: A partir del 12 d’octubre de 2016 fins al 30 de juny de 2017 , a
les 24:00.

Premis: S'atorguen, per a cada modal itat, un primer premi de 120 € més un
diploma i un llibre, i un accèssit de 60 € més un diploma i un llibre.

El l l iurament de premis tindrà l loc el dia 21 d’OCTUBRE de 2017 , d issabte, a
les 6 de la tarda, en el Centre Cívic El Coll-La Bruguera .

Jurat: Estarà format per persones vinculades al món de la cultura l iterària i la
poesia, i per membres de l 'AVV Coll-Vallcarca .

El d irector del Centre Cívic El Coll-La Bruguera farà la funció de secretari del
concurs.

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

Qualsevol dubte relacionat amb les bases serà interpretat pel jurat d'aquest
Premi. La seva decisió serà inapel · lable.

Guanyadors: Els guanyadors seran   avisats oportunament per assistir a l ’acte
de l l iurament dels premis mitjançant correu electrònic. L’entrada serà l l iure per
a participants, acompanyants i amics.

Els concursants premiats han de recol l ir el guardó, l ’obsequi i la quantitat en
metàl · l ic durant l 'acte de l l iurament de premis.

Així mateix, podran delegar en una altra persona comunicant-ho abans de
l 'acte i autoritzant la representació per a recol l ir el/s premi/s en el local social
indicat. En el cas de no comunicar la seva assistència o representació ni fer
acte de presència, el premi serà retirat.

https://avvcollvallcarca.wordpress.com/
https://www.google.es/maps/place/Centre+Civic+del+Coll/@41.4186696,2.1498219,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x86828df4137cb9e
https://www.google.es/maps/place/Centre+Civic+del+Coll/@41.4186696,2.1498219,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x86828df4137cb9e
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSJd6lHkJZE_0ehqcvXycfYWOixTuGg4vKe_jrbfXZ-3w8Mw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk9cDN6gg0-pLUWr7S7syC1aIvgb0c41frGI7tpoUHzYk68g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUmwUBH-AWOpRUUixacKziuf7HKuMeMzIHdZ2y_Tk6_Hpv4Q/viewform


Associació de Veïns i Veïnes Col l -Val lcarca
Plaça Grau Miró, 2b, Barcelona 08023
avvcollvallcarca.wordpress.com

ALTRES CONDICIONS ORGANITZATIVES

Difusió: Els trebal ls premiats quedaran a disposició dels promotors dels Premis
Literaris Grau Miró de Haiku, Tanka i Hiperbreu, els quals podran publ icar-los als
blogs dels Premis Literaris Grau Miró i de l 'AVV Coll-Vallcarca , i recitar-los
a Ràdio Gràcia, al programa "Ones de Dones" de Ràdio Gràcia, així com al
programa de ràdio “Teatrí de Butxaca”, i /o altres publ icacions, blocs i webs
l iteràries relacionades.

La resta de trebal ls seran destruïts un cop final itzat l 'acte de l l iurament de
premis.

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

1. L’organització mantindrà correspondència amb els participants només quan sigui
estrictament necessari , a petició del secretari del jurat o del comissari dels Premis.

2 . Els resultats de la decisió, les bases i els comunicats es podran consultar als enl laços
següents:

premisliterarisgraumiro.wordpress.com
avvcollvallcarca.wordpress.com

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

Organització
Associació de Veïns i Veïnes Col l -Val lcarca
Plaça Grau Miró, 2b, Barcelona 08023
avvcollvallcarca.wordpress.com

Col· laboracions
Ajuntament de Barcelona - Districte de Gràcia.
Centre Cívic El Coll - La Bruguera .
Programa “Teatrí de Butxaca” de Ràdio Gràcia 107.7 FM.

https://avvcollvallcarca.wordpress.com/
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https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/
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http://lameva.barcelona.cat/gracia/ca/podcasts-del-programa-teatri-de-butxaca-0
https://www.google.es/maps/place/Centre+Civic+del+Coll/@41.4186696,2.1498219,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x86828df4137cb9e
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