GUANYADORS
2014

2. Los autores y las autoras no podrán presentar a esta convocatoria más de una obra. Las obras que se presenten a este premio
no se pueden presentar al Premio de Poesía «Miquel Martí i
Pol».
3. Las obras pueden ser de tema libre y tendrán la extensión
habitual en los libros de poesía (mínimo 400 versos i máximo
600 versos), y no han de incluir imágenes ni ilustraciones, a
excepción de aquellas que sean imprescindibles para la
comprensión de su contenido. Las páginas tienen que estar
numeradas. Quedan excluidas del premio las obras que se
expresen en prosa poética.

La memòria del cor

Atac de temps

XX Premi de Novel·la

XIX Premi de Poesia

‹‹Valldaura-Memorial

‹‹Miquel Martí i Pol›› de 2014

12. El Jurado estará formado íntegramente por los siguientes
miembros designados por la entidad organizadora Divendres
Culturals: Esteban Conde, Dora Huerta, Jesús Isanta, Juan
Antonio Pallero y Miquel Sánchez.
13. La participación en el premio presupone la aceptación
íntegra de estas bases y de los derechos y obligaciones que se
derivan de las mismas. Las cuestiones no previstas en estas bases
se resolverán según el criterio del Jurado.

Arturo Padilla de Juan

Somriures davant
l’aparador

Darío Frías

La dimensión
de lo invisible

V Premi de Narrativa Breu

XXXI Premi de Poesia

‹‹Caterina Albert›› de 2014

«Divendres Culturals» de 2014
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«Divendres Culturals»

Més informació

VI Premi de Narrativa Breu
«Caterina Albert»

Més informació

9. La obra ganadora será editada y publicada por el Servei de
Publicacions de la UAB, que firmará con el autor o la autora un
contrato de cesión de derechos de conformidad con la normativa aplicable.

11. El premio puede declararse desierto si así lo decide el
Jurado.

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
i Universitat Autònoma de Barcelona

Pere Calders›› de 2014

8. La persona ganadora percibirá la cantidad de mil euros (1.000 €)
en concepto de premio y de anticipo de derechos de autor de la
primera edición. Se concede un único premio a la mejor obra,
sea en lengua catalana o castellana, indistintamente.

10. El veredicto del Jurado, según el acta que levantará el/la
secretario/aria en el momento de la reunión, se dará a conocer
el 7 de mayo de 2015 en el acto de entrega de premios y se hará
constar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Cerdayola del Vallès. El veredicto del jurado es inapelable. La
persona ganadora no podrá delegar la recogida del premio,
salvo por causa de fuerza mayor previamente justificada. La no
asistencia al acto se interpretará como la renúncia al premio.

2015

Servei de Publicacions de la UAB
Edifici A
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: 93 581 10 22
www.uab.cat/publicacions

XX Premi de Poesia
«Miquel Martí i Pol»

7. El premio está organizado por Divendres Culturals con el soporte del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès. La entidad
organizadora, Divendres Culturals, garantiza que los datos
personales recogidos en el formulario electrónico no serán
facilitados a los miembros del Jurado hasta que el premio no se
haya concedido. Los miembros del Jurado, durante el proceso
de deliberación, solamente tendrán acceso al título, al seudónimo o lema y al contenido de la obra.

Servei de Publicacions

Manuel Roig

http://premis-literaris.uab.cat

6. El plazo de presentación de los originales empezará el 12 de
enero de 2015 y finalizará el 28 de febrero de 2015 a las 24 h.

Francesc Xavier Torrents

Més informació:

XXXII Premio de Poesía
«Divendres Culturals»

4. Las obras deben presentarse obligatoriamente bajo seudónimo. En la primera página de la obra se indicará claramente el
título y el seudónimo o lema.
5. Las obras deberán presentarse a través de la página web del
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès (www.cerdanyola.cat),
donde habrá un formulario electrónico que se deberá rellenar
siguiendo las instrucciones, y mediante el cual se adjuntará la
obra en un documento en formato PDF. Únicamente se
aceptarán las obras que estén presentadas en este soporte y
formato.

PREMIS
LITERARIS

Ateneu – Servei de Cultura
Indústria, 38-40
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel.: 93 580 88 88. Ext.: 3637
www.cerdanyola.cat

XXI Premi de Novel·la
«Valldaura-Memorial Pere Calders»

1. Pueden optar a este premio los autores y las autoras que
presenten obras originales, inéditas y escritas en lengua catalana
y castellana indistintamente, y que cumplan lo establecido en
estas bases. Quedan excluidos quienes hayan ganado anteriores
convocatorias de este premio.

1. Poden optar a aquest premi els autors i les autores que
presentin obres originals, inèdites i escrites en llengua catalana, i
que compleixin el que s’estableix en aquestes bases. En queden
exclosos els qui hagin guanyat convocatòries anteriors d’aquest
premi.

2. Els autors i les autores no podran presentar a aquesta convocatòria més d’una obra.

2. Els autors i les autores no podran presentar a aquesta convocatòria més d’una obra. Les obres que es presentin a aquest premi no
es poden presentar al Premi de Poesia «Divendres Culturals».

4. Les obres hauran de presentar-se obligatòriament sota pseudònim. A la primera pàgina de l’obra s’indicarà clarament el títol i el
pseudònim o lema.

5. Les obres es presentaran a través de la pàgina web dels Premis
Literaris de la UAB (http://premis-literaris.uab.cat), on hi haurà
un formulari electrònic que s’haurà d’emplenar seguint les
instruccions i mitjançant el qual s’adjuntarà l’obra en un document en format Word, OpenOffice o RTF. Només s’acceptaran
les obres presentades amb aquest suport i format.

5. Les obres es presentaran a través de la pàgina web dels Premis
Literaris de la UAB (http://premis-literaris.uab.cat), on hi haurà
un formulari electrònic que s’haurà d’emplenar seguint les
instruccions i mitjançant el qual s’adjuntarà l’obra en un
document en format Word, OpenOffice o RTF. Només
s’acceptaran les obres presentades amb aquest suport i format.

6. El termini de presentació dels originals començarà el 12 de
gener de 2015 i finalitzarà el 28 de febrer de 2015 a les 24 h.
7. Les entitats organitzadores garanteixen que les dades personals
recollides en el formulari no seran facilitades als membres del
Jurat fins que no s’hagi concedit el premi. Els membres del Jurat,
durant el procés de deliberació, solament tindran accés al títol, al
pseudònim o lema i al contingut de l’obra.
8. L’autor o autora de l’obra guanyadora percebrà la quantitat de
tres mil euros (3.000 €), en concepte de premi i d’avançament
de drets d’autor de la primera edició.
9. L’obra guanyadora serà editada i publicada pel Servei de Publicacions de la UAB, que signarà amb l’autor o autora un contracte
de cessió de drets, de conformitat amb la normativa aplicable.
10. El veredicte del Jurat es donarà a conèixer el 7 de maig
de 2015 en l’acte de lliurament de premis i es farà constar al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
El veredicte del Jurat és inapel·lable. La persona guanyadora o en
la qual delegui s’haurà de personar a l’acte per recollir el premi. La
no-assistència a l’acte s’interpretarà com la renúncia al premi.

3. Les obres han de tenir una extensió de 14.000 caràcters com a
màxim, amb espais blancs inclosos, i no han d’incloure imatges
ni il·lustracions, a excepció d’aquelles que siguin imprescindibles per a la comprenssió del contingut. Per ser admeses, hauran
de tenir unitat temàtica o estilística com a conjunt, independentment de si és una única narració o un conjunt de narracions.

6. El termini de presentació dels originals començarà el 12 de
gener de 2015 i finalitzarà el 28 de febrer de 2015 a les 24 h.
7. Les entitats organitzadores garanteixen que les dades personals
recollides en el formulari no seran facilitades als membres del
Jurat fins que no s’hagi concedit el premi. Els membres del Jurat,
durant el procés de deliberació, solament tindran accés al títol, al
pseudònim o lema i al contingut de l’obra.
8. L’autor o autora de l’obra guanyadora percebrà la quantitat de
mil euros (1.000 €) en concepte de premi i d’avançament de drets
d’autor de la primera edició.
9. L’obra guanyadora serà editada i publicada pel Servei de Publicacions de la UAB, que signarà amb l’autor o autora un contracte
de cessió de drets de conformitat amb la normativa aplicable.
10. El veredicte del Jurat es donarà a conèixer el 7 de maig
de 2015 en l’acte de lliurament de premis i es farà constar al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
El veredicte del Jurat és inapel·lable. La persona guanyadora o en
la qual delegui s’haurà de personar a l’acte per recollir el premi. La
no-assistència a l’acte s’interpretarà com la renúncia al premi.

3. Les obres poden ser de tema lliure, han de tenir l’extensió
habitual en els llibres de poesia (mínim 400 versos i màxim
600 versos), i no han d’incloure imatges ni il·lustracions, a
excepció d’aquelles que siguin imprescindibles per a la
comprenssió del contingut. Les pàgines han d’estar numerades. Queden excloses les obres que s’expressin en prosa
poètica.

4. Les obres hauran de presentar-se obligatòriament sota
pseudònim. A la primera pàgina de l’obra s’indicarà clarament el
títol i el pseudònim o lema.

VI Premi de Narrativa Breu
«Caterina Albert»

4. Les obres hauran de presentar-se obligatòriament sota pseudònim. A la primera pàgina de l’obra s’indicarà clarament el títol i el
pseudònim o lema.

2. Els autors i les autores no podran presentar a aquesta
convocatòria més d’una obra. Les obres que es presentin a
aquest premi no es poden presentar al Premi de Poesia
«Miquel Martí i Pol».

2. Els autors i les autores no podran presentar a aquesta convocatòria més d’una obra.

3. Les obres poden ser de tema lliure, han de tenir l’extensió
habitual en els llibres de poesia (a partir de quatre-cents versos), i
no han d’incloure imatges ni il·lustracions, a excepció d’aquelles
que siguin imprescindibles per a la comprenssió del contingut.

XX Premi de Poesia
«Miquel Martí i Pol»

XXI Premi de Novel·la
«Valldaura-Memorial Pere Calders»

3. Les obres poden ser de tema lliure, han de tenir una extensió
compresa entre 300.000 i 500.000 caràcters, amb espais blancs
inclosos, i no han d’incloure imatges ni il·lustracions, a excepció
d’aquelles que siguin imprescindibles per a la comprenssió del
contingut.

1. Poden optar a aquest premi els autors i les autores que
presentin obres originals, inèdites i escrites en llengua
catalana i castellana indistintament, i que compleixin el que
s’estableix en aquestes bases. En queden exclosos els qui hagin
guanyat convocatòries anteriors d’aquest premi.

1. Poden optar a aquest guardó de narrativa els autors i les
autores que, en acabar el termini de presentació, no tinguin més
de 27 anys i presentin obres originals, inèdites (no publicades en
paper i/o Internet), escrites en llengua catalana i que compleixin
el que s’estableix en aquestes bases. En queden exclosos els qui
hagin guanyat convocatòries anteriors d’aquest premi.

5. Les obres es presentaran a través de la pàgina web dels Premis
Literaris de la UAB (http://premis-literaris.uab.cat), on hi
haurà un formulari electrònic que s’haurà d’emplenar seguint les
instruccions i mitjançant el qual s’adjuntarà l’obra en un document en format Word, OpenOffice o RTF. Només s’acceptaran
les obres que estiguin presentades amb aquest suport i format.
6. El termini de presentació dels originals començarà el 12 de
gener de 2015 i finalitzarà el 28 de febrer de 2015 a les 24 h.
7. Les entitats organitzadores garanteixen que les dades
personals recollides en el formulari no seran facilitades als
membres del Jurat fins que no s’hagi concedit el premi. Els
membres del Jurat, durant el procés de deliberació, només
tindran accés al títol, al pseudònim o lema i al contingut de
l’obra.
8. L’obra guanyadora percebrà la quantitat de cinc-cents euros
(500 €) en concepte de premi, d’acord amb la fiscalitat vigent.
9. El veredicte del Jurat es donarà a conèixer el 7 de maig de
2015 en l’acte de lliurament de premis i es farà constar al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. El veredicte
del Jurat és inapel·lable. La persona guanyadora o en la qual
delegui s’haurà de personar a l’acte per recollir el premi. La
no-assistència a l’acte s’interpretarà com la renúncia al premi.
10. El premi pot declarar-se desert si el Jurat considera que les
obres presentades no tenen la qualitat mínima per ser guardonades.

11. El premi pot declarar-se desert si així ho decideix el Jurat.

11. El premi pot declarar-se desert si així ho decideix el Jurat.

12. El Jurat estarà format per cinc persones de reconegut prestigi
nomenades pel rector de la Universitat Autònoma de Barcelona,
o la persona en qui delegui, entre les quals hi haurà un president
i quatre vocals. Un responsable tècnic assistirà a les reunions i
actuarà com a secretari. La composició del Jurat es donarà a
conèixer abans d’acabar el termini de presentació de les obres
mitjançant la pàgina web del Servei de Publicacions de la UAB
i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

12. El Jurat estarà format per cinc persones de reconegut prestigi
nomenades pel rector de la Universitat Autònoma de Barcelona,
o la persona en qui delegui, entre les quals hi haurà un president
i quatre vocals. Un responsable tècnic assistirà a les reunions i
actuarà com a secretari. La composició del Jurat es donarà a
conèixer abans d’acabar el termini de presentació de les obres,
mitjançant la pàgina web del Servei de Publicacions de la UAB
i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

11. El jurat estarà format per cinc membres nomenats per l’alcaldessa de Cerdanyola del Vallès, o la persona en qui delegui, entre
les quals hi haurà un president i quatre vocals. Un responsable
tècnic assistirà a les reunions i actuarà com a secretari/ària.
La composició del Jurat es donarà a conèixer abans que s’acabi el
termini de presentació de les obres mitjançant la pàgina web del
Servei de Publicacions de la UAB i el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.

13. La participació en el premi pressuposa l’acceptació íntegra
d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Les
qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el
criteri del Jurat.

13. La participació en el premi pressuposa l’acceptació íntegra
d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Les
qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el
criteri del Jurat.

12. La participació en aquest premi implica la cessió a favor de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en exclusiva, de tots els
drets patrimonials de propietat intel·lectual de les obres o prestacions protegides que es puguin derivar de la seva participació
per tal de difondre-les en qualsevol format, suport i modalitat,
incloent-hi qualsevol mitjà gràfic, audiovisual, sonor, Internet i
qualsevol mitjà de posada a disposició interactiva. Aquesta
cessió és a títol gratuït fins al període màxim de protecció legal.
13. La participació en el premi pressuposa l’acceptació íntegra
d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Les
qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el
criteri del Jurat.

4. Les obres hauran de presentar-se obligatòriament sota
pseudònim. A la primera pàgina de l’obra s’indicarà
clarament el títol i el pseudònim o lema.

XXXII Premi de Poesia
«Divendres Culturals»

1. Poden optar a aquest premi els autors i les autores que
presentin obres originals, inèdites i escrites en llengua catalana, i
que compleixin el que s’estableix en aquestes bases. En queden
exclosos els qui hagin guanyat convocatòries anteriors d’aquest
premi.

5. Les obres s’han de presentar a través de la pàgina web de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (www.cerdanyola.cat),
on hi haurà un formulari electrònic que s’haurà d’emplenar
seguint les instruccions i mitjançant el qual s’adjuntarà l’obra
en un document en format PDF. Només s’acceptaran les
obres presentades amb aquest suport i format.
6. El termini de presentació dels originals començarà el 12 de
gener de 2015 i finalitzarà el 28 de febrer de 2015 a les 24 h.
7. El premi està organitzat per Divendres Culturals amb el
suport de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. L’entitat
organitzadora, Divendres Culturals, garanteix que les dades
personals recollides en el formulari electrònic no seran
facilitades als membres del Jurat fins que no s’hagi concedit el
premi. Els membres del Jurat, durant el procés de deliberació,
solament tindran accés al títol, al pseudònim o lema i al
contingut de l’obra.
8. La persona guanyadora percebrà la quantitat de mil euros
(1.000 €) en concepte de premi i d’avançament de drets
d’autor de la primera edició. Es concedeix un únic premi a la
millor obra, sigui en llengua catalana o castellana, indistintament.
9. L’obra guanyadora serà editada i publicada pel Servei de
Publicacions de la UAB, que signarà amb l’autor o autora un
contracte de cessió de drets, de conformitat amb la normativa
aplicable.
10. El veredicte del Jurat, segons l’acta que n’aixecarà el/la
secretari/ària en el moment de la reunió, es donarà a conèixer
el 7 de maig de 2015 en l’acte de lliurament de premis i es farà
constar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès. El veredicte del Jurat és inapel·lable. La persona guanyadora no podrà delegar la recollida del premi llevat que
sigui per causa de força major prèviament justificada. La
no-assistència a l’acte s’interpretarà com la renúncia al premi.
11. El premi pot declarar-se desert si així ho decideix el Jurat.
12. El Jurat estarà format íntegrament pels següents membres
designats per l’entitat organitzadora Divendres Culturals:
Esteban Conde, Dora Huerta, Jesús Isanta, Juan Antonio
Pallero i Miquel Sánchez.
13. La participació en el premi pressuposa l’acceptació íntegra
d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Les
qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el
criteri del Jurat.

