SETMANA CULTURAL
Dins del marc de la Setmana Cultural, s’adjudicaran
els premis literaris de Cadaqués: «Cadaqués a
Carles Rahola», «Cadaqués a Rosa Leveroni» i
«Cadaqués a Quima Jaume», instituïts per la vila de
Cadaqués en memòria del periodista i humanista Carles
Rahola i de les poetes Rosa Leveroni i Quima Jaume.

PREMI PERIODÍSTIC
CADAQUÉS A CARLES RAHOLA
Any 2018

ACTIVITAT LITERÀRIA ESCOLAR
Se celebraran uns Jocs Florals, destinats a fomentar
l’interès dels escolars envers la creació.

35a CONVOCATÒRIA

•
PREMI DE POESIA CATALANA
CADAQUÉS A ROSA LEVERONI
Any 2018
31a CONVOCATÒRIA

DL Gi 1593-2017

Patrocina:

$MXQWDPHQW
GH&DGDTXpV

Col·labora:
Fundació
Marmessoria del
General Escofet

Organitza:
$MXQWDPHQWGH&DGDTXpV
5HJLGRULDGH&XOWXUD

http://premisliteraris.cadaques.cat

•
PREMI DE RECONEIXEMENT
A LA TRAJECTÒRIA LITERÀRIA
CADAQUÉS A QUIMA JAUME
Any 2018
23a CONVOCATÒRIA

BASES

BASES

BASES

CADAQUÉS A CARLES RAHOLA

CADAQUÉS A ROSA LEVERONI

CADAQUÉS A QUIMA JAUME

PREMI PERIODÍSTIC

PREMI DE POESIA CATALANA

1.- Aquest premi s’atorgarà al millor treball periodístic
que tingui per tema algun aspecte relacionat amb la vila
de Cadaqués, ja sigui sobre els costums, la història o
personatges vinculats a la Vila.

1.- Aquest premi s’atorgarà al millor recull de poemes
presentat, inèdit i en llengua catalana.

PREMI DE RECONEIXEMENT A LA
TRAJECTÒRIA LITERÀRIA

2.- Podran optar al premi tots els articles o reportatges
periodístics en qualsevol format comunicatiu (premsa,
ràdio, televisió o xarxa telemàtica) apareguts des del 24
de març de 2017 - última convocatòria – a 14 de març
de 2018.

3.- Hauran d’ésser presentades cinc còpies de l’original
amb una extensió suficient per a un llibre, que portaran
el nom i l’adreça de l’autor/a. Si l’autor/a desitja que l’obra
sigui feta pública amb pseudònim, caldrà que ho indiqui.

3.- Els treballs podran ser realitzats en qualsevol llengua
europea occidental.
4.- El premi serà dotat amb 900€.
5.- Les obres aspirants al premi hauran d’ésser presentades
abans del dia 15 de març a les oficines de l’Ajuntament de
Cadaqués, c. Silvi Rahola, 2 17488 – Cadaqués.
6.- S’enviaran set còpies senceres del treball, si és en
format paper. El nom, adreça i altres dades de l’interessat
aniran dins un sobre petit.
7.- Un mateix autor pot presentar diversos treballs, però
es qualificaran individualment i no en conjunt.

2.- L’import del premi convocat serà de 1.200€.

4.- No es retornaran les còpies presentades.
5.- No seran tingudes en compte les obres que hagin estat
premiades en altres concursos.

1.- Aquest premi s’atorgarà a la trajectòria literària d’un
poeta, narrador o assagista.
2.- El treball pot ser escrit en qualsevol llengua europea
occidental.
3.- L’import del premi serà de 1.200€.
4.- L’adjudicació del premi tindrà lloc el dia 28 d’abril, a
Cadaqués, i el veredicte, inapel·lable, serà anunciat per
la secretària del jurat.

6.- Les obres aspirants al premi hauran d’ésser presentades
abans del dia 15 de març a les oficines de l’Ajuntament de
Cadaqués, c. Silvi Rahola, 2 17488 – Cadaqués.
7.- L’adjudicació del premi tindrà lloc el dia 28 d’abril, a
Cadaqués, i el veredicte, inapel·lable, serà anunciat per la
Secretària del jurat.
8.- L’Ajuntament de Cadaqués publicarà l’obra guanyadora.
9.- La presentació dels originals pressuposa l’acceptació
íntegra de les Bases.

8.- L’adjudicació del premi tindrà lloc el dia 28 d’abril, a
Cadaqués, i el veredicte, inapel·lable, serà anunciat per la
secretària del jurat.
9.- El jurat es reserva el dret a adjudicar el premi a alguna
publicació que no s’hagi presentat al concurs i tingui les
qualitats requerides.
Jurat del Premi Cadaqués a Carles Rahola:
Salvador Alsius, Rosa Ardid, Miquel Berga,
Roser Bosch, Clàudia Pomés, Dolors Genovés i
Margarita Figueras com a secretària.

Jurat del Premi Cadaqués a Rosa Leveroni:

Jurat del Premi Cadaqués a Quima Jaume:

Vicenç Altaió, Caterina Riba, Jordi Carulla,
Vinyet Panyella i Rosa Ardid com a secretària.

Vicenç Altaió, Caterina Riba, Glòria Soler,
Vinyet Panyella i Rosa Ardid com a secretària.

