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III

Els treballs es presentaran en sis
exemplars, de format Din A4,
mecanografiats -o escrits en algun altre mitjà
mecànic-, a doble espai i per una sola cara sense
enquadernar. La seva extensió màxima serà
d’aproximadament 100 versos (línies). S'han de
trametre a la seu de l'entitat, C/ Montseny 43,
17406 VILADRAU, i al sobre es farà constar
"Per al XXXVII Premi Montseny".

IV

Enguany farà trenta-set anys del primer PREMI
MONTSENY, certamen iniciat aquell ja llunyà
15 d'agost de 1983. Durant tot aquest temps el
Montseny ha estat present any rere any en les
obres presentades com a símbol de fermesa i de
continuïtat.

Hi haurà un únic premi guanyador,
dotat amb 500 euros i amb un trofeu
commemoratiu. Els poemes que hagin quedat
finalistes se'ls atorgarà aquesta condició, sempre
a judici del jurat, i seran guardonats amb una
placa commemorativa.

Això no obstant, l'Associació d'Amics del
Montseny va creure (l'any 1997) que fóra bo que
s'ampliés la temàtica, fins llavors unitària, a
qualsevol altre qüestió. O sigui, de tema lliure. El
Montseny estendria així la seva grandària a tota
mena de motius, montsenyencs o no.

V

Les obres podran enviar-se fins el 16 de
juny de 2019 i el veredicte es farà públic en
el curs d'un acte que se celebrarà el dissabte 3
d’Agost d'aquest mateix any, a les 7 de la tarda,
a l’Espai Montseny, de Viladrau.

Aquest esperit és recollit, naturalment, en
aquestes…

VI

BASES

I

L'Associació d'Amics del Montseny
convoca el XXXVII PREMI MONTSENY per
a treballs literaris en vers i de tema lliure.

II

Hi podran concórrer poemes inèdits en
llengua catalana, de qualsevol estructura, els
quals hauran d'anar acompanyats de lema i plica
tancada, on figurarà el títol, el nom, l'adreça i el
telèfon de l'autor. Les obres no poden concórrer
simultàniament a cap altre premi literari ni
s'admetran més d'una per autor. Els guayadors
dels últims dos anys no podran ser premiats en la
present convocatòria.

Compondran el Jurat les Sres. Imma
Gòmez, Victòria Chiric i Angela Asenjo
i els Srs. Víctor Pallàs, Joan Mercé i Anton Carrera
que actuarà de Secretari.

VII

No es mantindrà correspondència
sobre el concurs ni es tornaran els
originals i l'Associació tindrà el dret de publicar
els poemes guanyadors i finalistes al volum de
"Monografies del Montseny", si novament l'edita
l'Associació. La participació implica l'acceptació
d'aquestes bases.
Viladrau, març de 2019

