El CENTRE CULTURAL SANT JOAN, de Viladecans, conjuntament amb el CAPÍTOL NOBILIARI DELS HOMES DE PARATGE DEL PRINCIPAT DE
CATALUNYA, organitza el XVII Certamen Nacional de Poesia Catalana, “XI Memorial Manuel Tosca”, d’acord amb les següents
BASES
1-Les poesies seran de tema lliure. S’admet prosa poètica breu .
2- Els treballs hauran de ser inèdits, no premiats en altres concursos i
escrits a màquina o ordinador, a doble espai i a una sola cara, en
mida DIN-A4 i en llengua catalana. Extensió màxima, dos fulls.
3- Es presentaran per triplicat, sense signar, acompanyats d’una
plica tancada o sobre, a l’exterior del qual hi figurarà, només, el
títol de l’obra i, a l’interior, el nom, cognoms, adreça i telèfon de
l’autor o autora.
4- Seran tramesos al següent nom i adreça:
MONTSERRAT CASANOVES
Avda. Generalitat, 82 bxs.
08840-Viladecans (Baix Llobregat)
abans del dia 10 d’abril de 2019, última data d’admissió
5- Només s’admetrà un sol treball per concursant.
6- El lliurement de premis es farà el dia 18 de maig al Centre Cultural Sant
Joan de Viladecans a les 18h i s’atorgaran els següents diplomes:
Diploma d’Honor Especial del Capítol Nobiliari,
Diploma d’Honor del Capítol Nobiliari,
Diploma de Mèrit del Capítol Nobiliari,
Premi Poesia Musicada
Trofeu del Centre Cultural “XI Memorial Manuel Tosca” al
millor poema presentat a opinió del Jurat i que forçosament haurà d’ésser
retirat pel propi autor o persona fefaent delegada. Qui obtingui aquest

Trofeu pot continuar participant en el Certamen en anys posteriors, si bé no
podrà ser distingit amb un altre, com a mínim, durant els tres anys següents,
per tal de donar més difusió al mateix.
7- Les obres seleccionades segons el veredicte del Jurat Qualificador seran
publicades. Cada participant premiat rebrà dos exemplars del recull
col·lectiu de l’any anterior.
8- El Jurat Qualificador serà compost de les persones següents:
President: Eliseu Massana i Estrada, escriptor i poeta
Secretària : Montserrat Casanoves i Monmany, poetessa diplomada.
Vocal: Isidre Vendrell i Ros, Mestre en Noble Rim.
9- Els casos que no s’hagin previst en aquestes Bases seran resolts pel Jurat,
el veredicte del qual serà inapel·lable.
10- Presidiran l’acte de lliurement de premis les següents personalitats:
Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Viladecans
Jaume Lligadas i Bassoles, President del Centre Cultural,
Isidre Olivella i Molins Gran Mestre del Capítol Nobiliari. Poeta
Eduard Miró i Saladrigas, Professor, Senescal del Capítol. Poeta i Filòleg,
Ramon Ripoll i Arcarons, catedràtic de Lingüística General UB
11- Passats tres mesos del veredicte, els treballs no retirats pels seus autors en
el Centre Cultural, seran destruïts, excepte una còpia que quedarà a l’arxiu
del Centre.
12- La presentació dels originals suposa l’acceptació d’aquestes Bases.

