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BASES XXIV EDICIÓ DELS PREMIS LITERARIS DE
NARRATIVA I DE POESIA VILA DE LLOSETA.
1ª Les obres que hi concursin han de ser escrites en llengua catalana,
originals i inèdites, amb una extensió superior a 100 fulls en la modalitat de narrativa (poden ser reculls de narracions o novel·les) i d’un
mínim de 300 versos en la modalitat de poesia.
2ª S’estableixen els següents premis:
POESIA: 1.500 euros i publicació a la col·lecció Ossos de Sol de AdiA
Edicions.
NARRATIVA: 3.000 euros i publicació a la col·lecció El Cabàs de El Gall
Editor.
3ª Els originals han de presentar-se per triplicat, mecanografiats en
fulls corrents o en fulls holandesos, a doble espai i per una sola cara,
perfectament llegibles. S’haurà de consignar, al primer full, la modalitat a la qual es concursa i el títol de l’obra, a més a més del nom, els
llinatges, l’adreça i el telèfon de l’autor. Qui vulgui conservar l’anonimat, només hi farà constar el títol de l’obra i el seu lema: a part, i sota
aquest lema, presentarà un sobre tancat on hi hagi les següents
dades: nom, llinatges, adreça i telèfon de l’autor.
4ª El termini d’admissió de les obres acabarà el 30 de juny de 2022. En
presentar les obres es lliurarà un rebut a l’autor. El lloc de presentació
serà la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lloseta (carrer Pou
Nou, 3 07360 Lloseta-Illes Balears). S’admetran els originals que
arribin per correu, si la seva data d’expedició no és posterior a dia 30
de juny de 2022.
5ª El jurat del Premi de Poesia estarà format per Laia Alegret, Miquel
Bezares i Pere Joan Martorell. I el de la modalitat de Narrativa per Aina
Ferrer, Joan Perelló i Antoni Xumet.
6ª En haver estat presentada al certamen, cap obra no podrà ser
retirada pel seu autor ni per fer-hi correccions ni per ampliar-ne el
text.
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7ª El jurat podrà declarar deserts els Premis si, segons el seu parer, no
han de ser atorgats. Els veredictes del jurat seran inapel·lables.
8ª Es faran públics els veredictes emesos pel jurat a l’acte de
lliurament dels premis que es farà amb motiu de les Festres Patronals
de Lloseta, al mes de setembre de 2022. Els guanyadors assistiran a
l’esmentat lliurament de premis, així s’entén que la no assistència
significa la renúncia al premi.
9ª L’Ajuntament de Lloseta posarà esment en la custòdia dels originals
mentre estiguin en el seu poder, encara que no es farà responsable de
la seva pèrdua o deterioració. Els treballs que no hauran estat
premiats, si es presenta el rebut corresponent, podran ser retirats de
l’Ajuntament.
10ª Els premiats hauran d’acreditar trobar-se al corrent de les seves
obligacions davant l’Ajuntament de Lloseta, amb l’agència tributària i
amb la Seguretat Social. En cas contrari no podran ser beneficiaris
dels premis.
11ª La participació en els Premis Vila de Lloseta suposa la total acceptació d’aquestes bases.
BASES APROVADES PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL 08/04/2022.

