EULÀLIA
ALIGUER
i FAMÍLIA

Barcelona,1 d’agost de 2022

BASES DEL PREMI DE POESIA JOAN ALIGUER 2022

La família del poeta i periodista Joan Aliguer (Mollet del Vallès, 1921-2007),
encapçalada per la seva filla, Eulàlia Aliguer, convoca, amb la gestió de
VilaDelLlibre.CAT, el primer Premi de poesia Joan Aliguer per servar la memòria de qui
fou un dels poetes més estimats de la vila, ensems que periodista i promotor d’activitats
culturals, d’acord amb les següents BASES:

1. S’hi podran presentar tots els escriptors en llengua catalana majors de 18 anys i els
menors si acrediten una autorització del tutor legal per poder presentar-s’hi.
2. Només es podrà presentar una sola obra per autor.
3. El llibre tindrà l’extensió aproximada d’un llibre de poesia, amb un mínim de 400
versos i un màxim de 700, en un sol poema o en una col·lecció de poemes.
4. Totes les obres tindran com a tema “Resum de l’any”, tractat de la manera que cada
autor cregui més convenient, i tots els poemes seran rigorosament inèdits i no s’hauran
publicat mai en cap mitjà físic ni digital, ni totalment ni parcialment.
5. L’obra
s’enviarà
exclusivament
per
correu
electrònic
a
l’adreça
premijoanaliguer@viladelllibre.cat. Un membre de l’organització rebrà els originals i
els farà arribar als membres del jurat, vetllant perquè es guardi l’anonimat.
6. En l’enviament s’adjuntarà el poemari sense cap identificació de l’autor, en un arxiu
pdf. El nom de l’arxiu serà el mateix que el del poemari. En un segon arxiu, que
s’anomenarà Plica seguit del nom del poemari, es consignaran les dades personals.
7. Els originals es lliuraran abans de les 00.00 hores del dia 25 de setembre de 2022.
8. El jurat estarà format per 4 persones que designin Eulàlia Aliguer i família i
VilaDelLlibre.Cat. El veredicte serà inapel·lable i, en cap cas, no es mantindrà
correspondència amb cap dels participants sota cap circumstància, excepte amb el
guanyador per a notificar-li el resultat.
9. El veredicte es farà públic el dia 17 de desembre a Mollet del Vallès (el lloc exacte
queda per determinar i s’anunciarà en el seu moment). El guanyador es compromet a
assistir a l’acte de lliurament.
10. La dotació del premi és de 1.500 euros i la publicació del llibre en una edició
comercial amb BonPla Edicions, prèvia signatura del contracte d’edició pertinent. El
premi es pot deixar desert si el jurat considera que no hi ha la qualitat suficient però,
en cap cas, no serà dividit. El jurat, si ho troba convenient, podrà recomanar a
l’editorial la publicació d’altres obres que consideri de qualitat.

Un premi organitzat per VilaDelLlibre.CAT

