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Un any més, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
convoca el Premi de Poesia Martí Dot, nascut al 1974 per 
tal de difondre i donar suport a la poesia escrita en 
llengua catalana, amb una especial sensibilitat per a les 
veus creadores més joves.

Quatre dècades després de la seva fundació, aquest 
premi no només s’ha consolidat com una de les �tes 
culturals més rellevants del panorama santfeliuenc, sinó 
també com una valuosa plataforma per descobrir les 
veus emergents més destacades de la poesia en català. 
És un orgull per a nosaltres haver premiat als darrers anys 
poetesses i poetes, dotats d’un talent extraordinari, que 
s’han obert pas amb força als cercles literaris del país, 
com Raquel Santanera, Núria Domènech o Guim Valls, 
entre d’altres.

El Premi Martí Dot d’aquest 2018 comença el seu camí 
amb la publicació de les bases que teniu ara a les mans. 
Us animem a participar-hi activament, així com a 
difondre-les entre tots els amants de la literatura. Al �nal 
del camí ens espera una nova veu lírica per descobrir, un 
nou talent que mantindrà viva no només la trajectòria 
d’aquest guardó literari, sinó també la necessitat i 
actualitat de la poesia a la nostra societat.

Manel Martínez  |  regidor de Cultura 

Bases

JURAT
President: David Castillo
Jurat: Ramon Pla, David Caño, Laia Noguera, Carla Fajardo, 
Míriam Cano, Núria Martínez-Vernis.       
Secretari: Israel Ruiz

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

 2. Aquest premi està dirigit a persones menors de 36 
anys, per promoure la primera o segona 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 d’uns 300 versos.

 4. El premi està dotat amb 1.500 euros (als quals 
s’aplicaran les retencions legalment establertes) i la 
publicació de l’obra guardonada a la col·lecció de 
“Viena Edicions”. A més, la persona guanyadora 
participarà en un mínim de dos recitals poètics 
organitzats per l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, durant l’any 2020.

 5. Els treballs es presentaran per triplicat, impresos en 
paper sense enquadernar i en format Word, en un CD 
o qualsevol altre suport digital compatible amb els 
estàndards informàtics (pendrive). 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 31 de gener de 
2020.

 8. El jurat es reunirà al Palau Falguera de Sant Feliu de 
Llobregat per a deliberar el seu veredicte durant la 
segona quinzena del mes de febrer de 2020.

 9. El veredicte es farà públic en l’acte del lliurament del 
premi, en el marc de la celebració de la Setmana de la 
Poesia de Sant Feliu de Llobregat, que es 
desenvoluparà del 13 al 22 de març de 2020.

 10. Els treballs s’han d’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 2019”.




