
4t Premi Ribera d’Ebre
de Poesia Recitada

Convocat pel Centre d’Estudis de la 
Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Vinebre



Poden optar al premi els  treballs escrits en vers o en qualsevol 

altra forma utilitzada en poesia que siguin inèdits i en llengua 

catalana. 

No es podran presentar les persones guanyadores en el certamen 

de l’any passat. Tampoc s’admeten treballs premiats en altres 

certàmens literaris i tampoc no poden estar compromesos ni en 

tràmit de publicació amb alguna editorial. 

L’extensió serà entre 20 i 40 versos o equivalent. Podran 

presentar-se un o més poemes sense superar l’extensió màxima de 

40 versos entre tots. 

Els treballs  s’han de presentar en suport digital (PDF) al correu 

electrònic del CERE, cere@riberadebre.org abans del 30 de març 

de 2021.

Al correu electrònic hi ha de constar el títol dels poemes i la 

identi�cació de l’autor: nom, adreça, telèfon de contacte, correu 

electrònic. La secretaria del CERE garanteix l’anonimat dels autors 

�ns el veredicte del jurat.

Bases reguladores del concurs

El Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE) i l’Ajuntament de 

Vinebre convoquen el 4t Premi de Poesia Recitada que tindrà lloc a la 

plaça 1 d'Octubre de Vinebre.



D’entre totes les obres presentades el jurat farà una preselecció de 

10 �nalistes (un poema per autor). Els �nalistes hauran d’acudir a 

recitar els seus versos a la plaça 1 d'Octubre de Vinebre el dissabte 

24 d’abril a les 18.00 hores. 

Hi haurà dos primers premis que consistiran en dos trofeus 

dissenyats per l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Móra la Nova. 

Un primer premi serà dictaminat pel següent jurat: Andreu 

Carranza, Carme Cubells, Juanjo Duran, Miguel Leache i Àngels 

Pérez. El següent primer premi serà de caràcter popular i podran 

votar totes les persones que acudeixin al recital poètic. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable. 

En cas d’empat en la votació popular, els membres del jurat 

assistents a l’acte decidiran el guanyador.

El CERE es reserva el dret de publicar les obres guanyadores. 

Els treballs presentats al premi no es retornaran. 

La no participació en el recital comporta la renúncia del premi. 

Presentar-se al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases.

El CERE i l’Ajuntament de Vinebre es reserven el dret de modi�car 

la data i lloc del recital per causes justi�cades.



Organitza Col·labora


