
BASES DE PARTICIPACIÓ AL II  PREMI MAGALÍ DE POESIA,   DE LES
CORTS

Òmnium Les Corts, secció local de l’entitat Òmnium Cultural, amb domicili social al
carrer Diputació, 276, pral 08009  Barcelona, amb CIF número G-08310070 i inscrita al
Registre d’Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 988,
organitza el Premi Magalí de Poesia el dia 21 de març de 2023

La  participació  en  el  concurs  implica  la  plena  acceptació  dels  temes  i  condicions
previstos en aquestes bases legals. L'incompliment de qualsevol de les clàusules de les
Bases Legals implicarà la impossibilitat de participar en el concurs i, si s’escau de rebre
el premi obtingut.

Òmnium Cultural  es  reserva  la  possibilitat  de  modificar,  en  tot  moment,  les  Bases
Legals i adoptar totes les decisions que pugui considerar útils per la seva aplicació i
interpretació.

Condicions:

1.-  Poden  participar  totes  aquelles  persones  majors  de  16  anys  que  tinguin  ganes
d’escriure poesia.

2.- El 30 de novembre de 2022, la UNESCO va declarar el toc de campanes com a
patrimoni immaterial de la humanitat. És per això que, aquest any, el tema del II Premi
Magalí de poesia és  “Les campanes a les Corts”.  La inspiració es pot trobar en les
campanes que sonen al barri, com les del Monestir de Pedralbes, les de la Parròquia de
Santa Maria del Remei, la de Sant Ramon Nonat o la de Santa Tecla, per exemple. 

3.- Tots els poemes presentats al concurs han de ser en català i tindran com a màxim 30
versos. 

4.- El primer premi té una dotació de 150 €, el segon serà de 100 € i el tercer premi serà
un lot de llibres.

5.- El jurat seleccionarà 15 poesies finalistes entre les quals destriarà les tres premiades.

6.- Els premis es lliuraran en un acte exprés el dia 21 de març, Dia Mundial de la Poesia
als Jardins de Magalí.  També se’n farà un muntatge digital per Sant Jordi, per a fer
difusió de les obres. 

7.- PRESENTACIÓ DE LES OBRES:

Els originals s’han d’enviar per correu electrònic només en format PDF en fulls de mida
DIN A4, tipus de lletra Times New Roman, amb cos de 12 punts, interlineat 1,5. No
s’ha de presentar cap còpia en suport paper.

Els poemes s’enviaran, amb pseudònim, a CLLC.Corporatiu@gmail.com

El  correu electrònic  ha  de portar  com a títol  del  missatge  el  de l’obra  amb què es
presenta i només portarà com a annexos:  a) l’obra que es presenta al concurs i  b) un
document PDF amb el títol Plica en què hi constarà el títol de l’obra, el pseudònim que
s’ha  fet  servir,  el  nom  i  cognoms  i  l'adreça  de  l'autor,  així  com  telèfon  i  correu
electrònic.
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La secretària del jurat (amb veu i sense vot) només reenviarà les obres presentades als
membres del jurat i custodiarà les pliques rebudes fins al moment en què s’hagi fet la
deliberació, a fi i efecte de poder identificar els premiats i deixar‐ne constància a l’acta.

El termini d'admissió de les obres serà el 20 de febrer de 2023. No s’admetrà cap
correu electrònic rebut després d’aquesta data.  

8.- Les obres enviades quedaran en poder de la Comissió de Llengua de les Corts, tot i
que els seus autors les podran utilitzar. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE LES OBRES 

1.- Compliment de tots els requisits especificats a les bases.

2.- El poema ha d’estar escrit correctament.

3.- L’obra ha de ser original i pròpia de l’autor/a que la presenta.

Protecció de dades personals

El Responsable del tractament de les dades personals que facilitin els participants serà 

Òmnium. La finalitat del tractament serà la d’organitzar i gestionar el Concurs. Les

dades personals es conservaran mentre no se’n sol・liciti la supressió. La base legal per

al tractament de les dades es el consentiment del participant prestat mitjançant

l'acceptació de les Bases Legals. Òmnium podrà difondre l’obra i exposar les seves

dades (nom i cognom). Es podrà sol・licitar l’exercici dels drets d'accés, rectificació,

supressió i oposició, així com de limitació i portabilitat, mitjançant una sol・licitud per

correu electrònic a dades@omnium.cat (ref. “Concurs Les Corts 2023”). En el supòsit

que no s’obtingui una resposta satisfactòria i es desitgi formular una reclamació o

obtenir mes informacio de qualsevol d’aquests drets, pot acudir-se a l'Agència

Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).


