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El Premi de Poesia Martí Dot porta el nom d’un dels 
ciutadans més il·lustres de la nostra ciutat, i té una llarga 
trajectòria des que es va instituir, l’any 1974. 

Al llarg d’aquests anys desenes de poetes joves han 
presentat les seves obres a concurs. I molts dels autors i 
autores premiats han pogut recollir altres reconeixements 
que, en molts casos, es van iniciar amb el Premi Martí Dot. 

Aquest, doncs, és el principal objectiu d’aquest Premi, 
donar suport a la creació literària, tot ajudant joves poetes i 
poetesses dels Països Catalans, posant en valor les seves 
creacions, i donant-los una empenta que els animi i els es- 
timuli a continuar amb la seva tasca literària.

Ha estat molta la gent de Sant Feliu i de fora la que ha 
contribuït a l’èxit i la continuïtat d’aquesta iniciativa literària. 
Així, escriptors, escriptores, persones vinculades al món 
acadèmic o editorial han ofert el seu temps a participar com 
a membres del jurat del Premi, que compta amb la pre- 
sidència d’honor de Joana Raspall i la presidència de Feliu 
Formosa. A tots i totes els hem d’agrair l’aportació feta a la 
nostra ciutat, a la nostra llengua i a la nostra cultura.

Volem apro�tar el prestigi llaurat al llarg dels anys perquè 
esdevingui una de les peces fonamentals en la dinamització 
de l’activitat cultural, al voltant de la lectura i la literatura.

Són diverses les entitats i els ciutadans i les ciutadanes de 
Sant Feliu que al llarg de l’any desenvolupen iniciatives en 
aquest àmbit, entre elles cal esmentar la Tertúlia Literària 
Martí Dot. En el centre de moltes d’aquestes activitats, hi 
juga un paper fonamental la Biblioteca Montserrat Roig. Tot 
això ens ha d’ajudar en l’objectiu de promocionar la lectura 
i l’apropament a la literatura, reforçant activitats adreçades 
a tota la ciutadania i amb el món de l’educació com un dels 
centres d’interès més destacats.

Aquestes manifestacions volem que estiguin presents i 
vives a les escoles, als instituts, a les universitats, al món 
acadèmic, en general. A això, hi hem de dedicar un esforç 
especial, ja que conreant des de les arrels és com garan- 
tirem l’enriquiment de la nostra cultura. 

 1. Els treballs han de ser escrits en llengua catalana, en 
qualsevol de les seves variants.

 2. Aquest premi està dirigit a persones de menys de 30 
anys, per promoure la primera obra d’un poeta o 
poetessa.

 3. Cada aportació consisteix en un recull de poemes 
originals i inèdits, en quantitat su�cient per integrar un 
volum, aproximadament uns 300 versos.

 4. El premi està dotat amb 1.000 euros (als quals 
s’aplicaran les retencions legalment establertes) i la 
publicació de l’obra guardonada a la col·lecció de 
“Viena Edicions”.

 5. Els treballs s’han de presentar sense enquadernar i en 
format Word, per quadruplicat amb un CD com a suport 
digital. Tant el CD com el recull de poemes en paper, 
han d’anar signats per l’autor o autora, i s’hi ha de fer 
constar l’edat, l’adreça postal, l’adreça electrònica i el 
telèfon.

 6. El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs 
si els treballs presentats no reuneixen la qualitat 
su�cient. 

 7. El termini d’admissió �nalitza el dia 15 de març de 2013.

 8. El jurat es reuneix el 9 d’abril de 2013.

 9. El veredicte es farà públic en una data a concretar 
durant el mes d’abril de 2013.

 10. Els treballs s’han adreçar a la secretaria del Premi de 
Poesia Martí Dot, Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, Palau Falguera (c/ Falguera, 2-6 , 08980 
Sant Feliu de Llobregat). El sobre ha de portar la 
indicació “Opta al Premi de Poesia Martí Dot 2012”.
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