
BB Organització:

Amb la col·laboració de:

SEGON
PREMI VALL 
DE LAVANSA
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DE POESIA

Floc de benaurança,

temps de lleure que s’escola

al llit del Lavansa;

l’ocell al pollanc revola,

l’aigua remoreja mansa.

Josep Espunyes

Alt Urgell, plany i passió



L’Ajuntament de Josa i Tuixén, La Vansa i Fórnols 
amb la col·laboració del Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell i Amics de les Arts i Joventuts Musi-
cals, convoca el premi Vall de Lavansa i Tuixent 
de poesia en català.

El premi s’atorgarà a una obra inèdita i escrita 
en català, d’una extensió de 14 versos o línies 
com a mínim i 50 versos o línies com a màxim. 
En aquesta segona edició del premi s’atorgarà 
una distinció específica per a una obra presen-
tada en forma de haiku o tanka (que formin un 
total de15 versos d’extensió mínima)

La convocatòria d’enguany es regirà per les se-
güents bases:

BASES
Es convoca el Segon Premi  Vall de Lavansa i 
Tuixent  dedicat a poesia en català.
Les obres aspirants a aquest premi hauran de 
ser originals i inèdites, escrites en català. L’ex-
tensió haurà de ser 14 versos o línies com a 
mínim (15 si són haikus o tankes) i 50 versos  o 
línies com a màxim (51 si són haiku). 
 Les obres hauran de prendre com a referèn-
cia  principal qualsevol aspecte de la Vall de 
Lavansa, del seu entorn natural o humà, tant 
des d’una perspectiva històrica com actual.
El criteri del jurat per guardonar una obra es 
basarà en una valoració de la claredat expo-
sitiva, la riquesa del  llenguatge i els recursos 
poètics, el ritme i la musicalitat del poema així 
com en l’interès literari del tema tractat.

FORMES DE PRESENTACIÓ
(tradicional o electrònica)
Els originals podran presentar-se per  quintu-
plicat, mecanografiats en un tipus de lletra de 
fàcil lectura i un cos de 12 punts , amb pseudò-
nim o lema. Dins del sobre  s’haurà d’incloure 
una plica on consti a l’exterior  el pseudònim o 
lema i a l’interior les dades de l’autor. L’adreça 
postal és: Ajuntament de Josa i Tuixent, Plaça 
Serra del Cadí, 1, CP 25717 Tuixén i Josa, in-
dicant en el sobre «Premi  Vall de Lavansa i 
Tuixent».
Si s’envia de forma electrònica el procediment 
serà el següent: Enviant un fitxer Word o PDF 
(en un tipus de lletra com el citat en el punt 
anterior) a l’adreça electrònica cultura@ccau.
cat amb la indicació “Premi Vall de la Vansa i 
Tuixent” en el camp “assumpte”. Les obres 
han d’anar signades amb un lema o pseudò-
nim. S’ha d’adjuntar un altre document amb la 
referència “PLICA” on hi figurarà la identifica-
ció de l’autor: nom i cognoms, adreça, adreça 
electrònica i telèfon.

TERMINI
El termini de presentació finalitzarà el 17 de 
setembre de 2017.

JURAT I PREMIS
El veredicte del jurat es farà públic en el marc 
d’un acte organitzat per les entitats convo-
cants del concurs  dissabte 7 d’octubre  de 
2017, a l’Espai La Vansa a Sorribes de La Vansa. 
L’esmentat veredicte serà inapel·lable.

El premi consisteix en el lliurament del corres-
ponent diploma i diversos productes  i peces 
d’art d’artesans i artistes de la vall. L’obra pre-
miada s’editarà en diverses publicacions cul-
turals.
El premi podrà declarar-se desert si les obres 
presentades no reuneixen, al parer del jurat, 
mèrits suficients o no s’ajusten a les caracte-
rístiques de la convocatòria. El premi es indivi-
sible. Si s’escau, però, el jurat podrà fer men-
cions honorífiques a altres obres presentades.
El jurat de la convocatòria de 2017 està format 
pel Sr. Isidre Domenjó, el Sr. Òscar Rocabert, 
la Sra. Mercè Codina, i la Sra. Marta Poch, en 
qualitat de secretari sense vot.

TRACTAMENT DELS ORIGINALS 
I ACCEPTACIÓ DE LES BASES
L’organització es compromet a mantenir l’ano-
nimat si és especialment requerit pels autors 
de les obres no guanyadores. Eventualment, 
l’organització es reserva el dret, prèvia consul-
ta per escrit amb l’autor, de publicar l’obra en 
un format i entorn escaient .
La presentació dels originals suposa l’accep-
tació íntegra d’aquestes bases i condicions 
generals, així com dels drets i obligacions que 
se’n deriven.

Josa i Tuixent
La Vansa i Fórnols

Maig de 2017


