
PREMI JOSEP GRAU I COLELL 
DE POESIA
DOTAT PER L’AJUNTAMENT D’ORGANYÀ

Participants. Hi poden participar totes les persones que ho desitgin.

Característiques. Les obres han de ser inèdites i escrites en català. Tindran una extensió d’entre 100 i 150 versos, escrits amb or-
dinador, amb cos 12 i amb interlineat 1,5. Cada participant pot presentar fins a dues obres, les quals es presentaran per separat i amb 
pseudònims diferents. 

Forma de presentació. Les obres es poden presentar pels procediments següents:

1. Electrònica: Enviant un fitxer PDF a l’adreça electrònica: firahomilies@organya.cat amb la indicació “Premi Josep Grau i Colell” 
en el camp “assumpte”. Les obres han d’anar signades amb un lema o pseudònim. S’ha d’adjuntar un altre document amb la referència 
“PLICA” on hi figurarà  la identificació de l’autor: nom i cognoms, adreça, adreça electrònica i telèfon.

2. Tradicional: Fent arribar 3 còpies del treball en paper a l’adreça de l’Ajuntament d’Organyà (Carretera de Lleida, 21. 25794 Organ-
yà). Al sobre de la tramesa es farà constar “Premi Josep Grau i Colell”. Les obres hauran d’anar signades amb un lema o pseudònim. 
S’acompanyarà un sobre tancat, dins del qual hi figurarà la identificació de l’autor: nom i cognoms, adreça, adreça electrònica i telèfon.

Termini. El termini de recepció d’originals es tancarà el dia 2 de maig de 2022. Un cop presentades, les obres no es podran retirar 
del concurs sota cap concepte. 

Premi. S’atorgarà un únic premi dotat amb 600 euros.

Publicació. L’obra guardonada serà publicada en un llibre col·lectiu dels premis Homilies, que serà presentat en el mateix acte de 
lliurament dels premis d’enguany.

Jurat. El jurat estarà format per Joan Graell, Jaume Invernon, Marta Jordana, Enric Quílez i Conxita Rabasa. El jurat podrà declarar 
desert el premi i estarà facultat per resoldre qualsevol dubte no previst en aquestes bases. El seu veredicte serà inapel·lable.

Lliurament de premis. L’acte de proclamació i lliurament de premis es farà el dissabte 3 de setembre de 2022 a Organyà.

Retencions. Als imports dels premis s’aplicaran, quan correspongui, les retencions fiscals pertinents.

No devolució dels originals. Els originals de les obres presentades a concurs no seran retornats.

Acceptació de les bases. La presentació en els premis literaris Homilies d’Organyà pressuposa l’acceptació de les seves bases.
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