
18è PREMIS LITERARIS GRAU MIRÓ 2022

Haiku, tanka i hiperbreu en català

i Hiperbreu en esperanto

i En Especial col.laboracio amb 

Japó i Xina amb haiku.(en castellà)

Aquests premis s’organitzen i es convoquen per divuitè any consecutiu per l'Associació de 
Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca i es regeixen per les bases següents:

PREMI HAIKU CATALÀ

1. Treballs. Conjunt de tres haiku escrits  en llengua catalana. Han de ser inèdits i no 
premiats en altres concursos o certàmens, ni editats.

2. El tema serà lliure, amb kigo o sense.

3. Composats  amb esperit de haiku i mètrica  catalana ajustant-se al màxim a les 5-7-5 
síl·labes. (En aspectes de mètrica catalana poden consultar el web dels Premis Literaris 
Grau-Miró)

4. Conjunt. Han de portar titol, i signar amb un pseudònim.
     4.1.Un autor amb diversos pseudònims serà desqualificat.

5. Dades personals i els haiku  s’han d’inscriure en els formularis del punt 17 
exclusivament i han de coincidir amb les del DNI del participant.

6. Categoria: Els concursants de haiku, tanka i hiperbreus en una única categoria a partir de
12 anys.

                  PREMI HAIKU ESPECIAL EN CASTELLÀ PER A LA XINA I JAPO

10.1   Els premis són iguals a les disciplines de Haiku,a excepció de la col.laboració amb 
Xina i Japó que consta solament de diplomes  diploma pel 2022.
10.2  l diplomes seran per a Primer segon i tercer premi
10.3   S’enviaran als participants segons s’acordi

https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/
https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/


PREMI TANKA CATALÀ

7. Treballs. Per a una sola categoria, a partir de dotze anys. Amb TRES  treballs amb títol, 
signat amb un pseudònim, i  tema lliure. 

8. La mètrica és de 5-7-5-7-7, síl·labes. Versos femenins plans segons mètrica catalana. (En
aspectes de mètrica catalana poden consultar el web dels Premis Literaris Grau-Miró)

9. Els premis. S'atorguen un primer premi amb una assignació de 120 € i diploma,  un 
segon premi  amb 60 € i diploma i un tercer premi amb 50€ i diploma.
   9.1. Tots els autors poden participar en totes les disciplines sense excepció.

10. Els premis són iguals a les disciplines de Haiku,Tanka i Hiperbreu
   10.1  a excepció de l’esperanto que consta solament d'un  primer premi de 120 € i diploma 

11. El jurat estarà format per persones vinculades al món de la cultura literària i la poesia, i 
per membres de l'AVV Coll-Vallcarca.
El director del Centre Cívic del Coll farà la funció de secretari del concurs.

12. El jurat podrà declarar desert  algun premi si així ho creu necessari.

PREMI HIPERBREU CATALÀ

13. Treballs. Per a una sola categoria, a partir de dotze anys, amb un sol treball, amb títol  i 
signat amb un pseudònim i tema lliure. 

14. Extensió del treball. Escrit i enviat a través del formulari del web. Amb una extensió de 
780 caràcters,espais inclosos.

14.1 requeriments mínims: El treballs hauran de tenir un mínim de (260 caràcters) 
fins a un màxim o total de (780). Espais inclosos.

PREMI HIPERBREU en ESPERANTO

15. Es un premi especial per a la divulgació de l’esperanto.

Hi haurà tres premis  i diploma 

15.1. L’organització i jurat traduirà al català els treballs
15.2. El premi d’esperanto es fa extensiu arreu del món

15.3  El participant pot escriure en el seu idioma el contingut dels poemes

Nota:   Esperanto no te enguany aportació econòmica.

CONDICIONS GENERALS

16. Els participants s’hauran d’inscriure i omplir  el o els formularis (del punt 17.)
 Les dades dels participants hauran de coincidir amb les del DNI, passaport, etc.
 Tothom pot concursar en totes les disciplines dels Premis Grau Miró 2022.

https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/


17. S'estipula una única forma d'enviament dels treballs al concurs a través dels següents 
formularis:

• haiku  
• tanka  
• hiperbreu  
• hiperbreu en esperanto  

18. Poden enviar els seus treballs a partir del dia 18 de maig del 2022 . La presentació 
dels treballs acaba el dia 18 de juliol del 2022 a les 24:00.
El retorn dels treballs del jurat serà el dia 5 de setembre del 2022.

19. El lliurament  de premis tindrà lloc el dia 15 d’octubre del 2022 dissabte a les 6 de la 
tarda, en el Centre Cívic El Coll La Bruguera. Carrer Aldea 15, 08023 Barcelona, (districte de
Gràcia).

20. Els guanyadors seran avisats oportunament  per  assistir a  l’ acte mitjançant correu 
electrònic. L’entrada es lliure per a acompanyants, i amics.

21. El treballs guanyadors premiats quedaran a disposició dels promotors dels Premis 
Grau Miró de Haiku, Tanka, i Hiperbreu català i esperanto els quals podran publicar-los al 
bloc i web de l'Associació de Veïnes i Veïnes Coll-Vallcarca, Premis Literaris Grau 
Miró i recitar-los a Ràdio Gràcia, al programa Teatrí de Butxaca de l’AV. Coll-Vallcarca i/o 
altres publicacions, blocs i webs literàries.

22. La resta de treballs seran destruïts un cop finalitzat l'acte de lliurament de premis.

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

24. Els concursants premiats han de recollir el seu premi i diploma i quantitat donatiu en 
metàl·lic durant l'acte de lliurament de premis.

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

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

26. Solament es mantindrà correspondència amb els participants, quan sigui estrictament 
necessari a petició del secretari, del jurat o el comissari dels Premis.

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

28. Els resultats de la decisió, bases i comunicats es podran consultar al web següent: 
premisliterarisgraumiro.wordpress.com

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

https://www.facebook.com/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://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/
https://avvcollvallcarca.wordpress.com/
https://docs.google.com/forms/d/1Td_uITjsNnk2a8pmAqYrf3RMrdt6K05g2TFhNAZmmMM/
https://docs.google.com/forms/d/1EFrhGiYovqmP4NzprlT4npgvUcpfe8UMJ0qHehUQ1kc/
https://docs.google.com/forms/d/1F3rtoPCAIy7H_Srg8thwf987D9SYgjWmkr3VQFdiqvU/
https://docs.google.com/forms/d/1bdg8SaLYLgDK6I81L3pbJ1wJwOGf5El_qm6cvNgQrVY/
https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/


30. Mitjans de comunicació i divulgació.

• Web oficial dels Premis Literaris Grau-Miró  
• Facebook  
• Twitter  
• Teatrí de butxaca – Ràdio Gràcia 107.7 FM  

31. Col·laboracions:
• Centre Cívic El Coll La Bruguera  
• Circolo Esperantista Milanese  
• Associació Catalana d’Esperanto  
• Ajuntament de Barcelona – Districte de Gràcia  

32. Organitza: 

Associació de Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca
Plaça Grau Miró 2b 08023 Barcelona

            Premis Literaris Grau Miro 2022

https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/
http://milano.esperantoitalia.it/
https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/
https://avvcollvallcarca.wordpress.com/
https://www.esperanto.cat/
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elcoll
https://www.facebook.com/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://twitter.com/premisgraumiro
https://www.facebook.com/Premis-Literaris-Grau-Mir%C3%B3-315569718801636/
https://avvcollvallcarca.wordpress.com/

