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XIX PREMI DE POESIA ENRIC GALL 2023

Bases

Tema
Un poema o una col·lecció o un recull de poemes originals i inèdits (no publicats en 
cap format ni sobre paper ni per Internet) d’exaltació dels valors ciutadans com el 
civisme, la convivència i els bons costums.

Presentació
Escrit en català, d'una extensió màxima de 150 versos mecanoscrits a doble espai i
tipus de lletra Arial 12. S’haurà de presentar en format PDF. A l’obra hi figurarà el
títol presentat i, si es vol, el pseudònim. El nom de l’arxiu que conté l’obra ha de
ser el títol d’aquesta. Tots els treballs concursants no han d'haver estat guardonats
prèviament, ni presentats simultàniament en cap altre concurs, ni presentats en
edicions anteriors del present concurs, com tampoc editats.

Tramesa
L'original s'enviarà per mitjà del formulari de participació corresponent al Premi de
Poesia  Enric  Gall,  habilitat  a  la  pàgina  web  d'Òmnium  Cultural  Terrassa:
www.omnium.cat/terrassa/nitdelmisteri

Termini d'admissió
L'admissió d'originals es clourà el 28 d’abril de 2023 a les 7 del vespre.
Els originals no premiats seran eliminats una vegada lliurat el premi.

Dotació
600 euros. La percepció total o parcial d’aquest import comportarà la cessió de tots
els  drets  d’autor  en  favor  d’Òmnium  Cultural.  Davant  de  circumstàncies
excepcionals, si el jurat ho considera oportú, es podrà dividir al seu criteri l’import
del premi en dues fraccions.

Jurat
El  jurat  del  XIX  Premi  Enric  Gall  de  Poesia  estarà  constituït  per  les  següents
persones: Jordi Torres (President), Pere Roca, Eulàlia Pòrtulas, Jordi Culell, Rosa Gil
i Jordi Centelles (Secretari). Les decisions del jurat seran inapel·lables i s'entendrà
que s'accepten pel sol fet de concórrer al premi. El jurat podrà declarar-lo desert, si
ho considera convenient.

Veredicte i Lliurament
En la celebració de la Festa de la NIT DEL MISTERI al Teatre Principal, Plaça de
Maragall, 2 de Terrassa, a 2/4 de 8 del vespre del dia 28 de juny de 2023. 

Publicació
L’atorgament  del  premi  comporta  que  l’autor  de  l’obra  guanyadora  cedeix  en
exclusiva tots els drets d’explotació de l’obra per a totes les modalitats d’edició en
qualsevol format.
La presentació dels originals aspirants al premi pressuposa l’acceptació d’aquestes
bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

http://www.omnium.cat/terrassa/nitdelmisteri
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DADES PERSONALS
El Responsable del tractament de les dades personals que facilitin els autors en el marc del Premi és
Òmnium Cultural i seran tractades per atendre la seva sol·licitud de participació en aquest certamen,
d’acord amb el que preveu el reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, així com en la
legislació espanyola aplicable en dita matèria.

Les dades personals es conservaran per tot el termini durant el qual pogués ser exigible algun tipus de
responsabilitat derivada del Premi llevat que es sol·liciti la supressió de les dades i es podran comunicar
a entitats vinculades a Òmnium Cultural per a les mateixes finalitats assenyalades anteriorment.

En qualsevol moment, es podrà revocar el consentiment i sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectifica-
ció, supressió i oposició, així com de limitació i portabilitat, mitjançant una sol·licitud per correu electrò-
nic a dades@omnium.cat. En el supòsit que no s’obtingui una resposta satisfactòria i es desitgi formular
una reclamació o obtenir més informació de qualsevol d’aquests drets, pot acudir-se a l’Autoritat compe-
tent.

  
   Consulta aquí la vida i obra de Ferran Canyameres

Terrassa, gener de 2023
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