
POESIA INÈDITA
Cada participant pot presentar només una poesia inèdita, en català, que no 
hagi concursat en edicions anteriors del Festival, ni hagi estat guardonada 
en altres concursos i que no superi els 32 versos. 

El Niu d'Art cedeix la propietat dels poemes als seus autors un cop finalitzat 
el Festival, encara que es reserva el dret a una possible publicació.

El Niu d’Art no es fa responsable de l’incompliment de les bases, plagis o 
altres qüestions alienes a l’organització que comportarien la desqualificació 
dels treballs presentats.

Els treballs es poden presentar en qualsevol de les dues modalitats 
següents:

• Dins d'un sobre de format DIN A4 o similar, tancat, on hi consti "34è Festi-
val de la Poesia, premi poesia inèdita", incloent-hi l'original, 4 còpies impre-
ses i un sobre més petit que ha de contenir el títol de l'obra, les dades perso-
nals, un telèfon de contacte i un correu electrònic.

• Per correu electrònic, a l’adreça niudart.poetic@gmail.com, amb dos 
arxius: un amb el poema, en tipus Arial, mida 14 i separació de versos 
simple; i l’altre, amb les dades personals, un telèfon de contacte i un correu 
electrònic.

El concursant es compromet a recitar el poema guardonat el dia del Festival. 
La no presència (sense motiu degudament justificat) significarà la renúncia 
al premi.

No es podrà presentar el/la guanyador/a de l'any anterior.

MILLOR RAPSODE PREMI JOSEP FITÉ
Cada participant enviarà, enregistrades en qualsevol mitjà i també per escrit, 
les dues poesies que recitarà.

La primera que recitarà serà de tema lliure i la segona ha de ser un poema 

original de la poeta convidada, Mireia Calafell. Ambdues poesies han de 
tenir un mínim de 20 versos i un màxim de 50 versos i seran les mateixes, 
sense cap variació, que recitarà el dia del Festival.

L’adreça postal i l’adreça electrònica, segons la manera en què es vulgui fer 
efectiva la candidatura, són les mateixes que en l’apartat de Poesia Inèdita, 
només que no cal preservar l’autoria en un arxiu separat i especificant que 
és per al certamen de Millor Rapsode.

No es podrà presentar el/la  guanyador/a del primer premi de l'última edició.

El/la guanyador/a del 34è Festival serà convidat/da per ser jurat de la pròxi-
ma edició.

Hi haurà preferentment 12 candidatures que recitaran les poesies en el 
decurs del Festival. El jurat escollirà els finalistes en funció de la qualitat dels 
poemes presentats i valorarà especialment aquelles candidatures que no 
requereixin lectura.

PREMI DE POESIA VISUAL
Cada participant pot presentar només una poesia visual, que no hagi estat 
guardonada en cap altre certamen. Aquest poema visual podrà participar a 
través d’una reproducció en format DIN A4, sobre la qual el jurat farà la 
deliberació.

El Niu d’Art es reserva el dret de presentar les obres concursants en una 
exposició en els dies previs o el mateix dia del Festival.

L’adreça postal i l’adreça electrònica, segons la manera en què es vulgui fer 
efectiva la candidatura, són les mateixes que en l’apartat de Poesia Inèdita, 
especificant que és per a la Poesia Visual i aportant dos sobres o dos arxius 
segons el cas. Recordeu d’aportar, a més del poema, el full de característi-
ques en el primer sobre o arxiu; i les dades personals en el segon.

Sigui quin sigui el procediment escollit, en tot cas s’haurà d’indicar l’escala a 
què ha estat feta la reproducció del poema visual i les seves característiques 
definitòries: materials, mides o qualsevol altra que l’autor consideri oportú.

El concursant es compromet a presentar el poema guardonat el dia del 
Festival. La no presència (sense motiu degudament justificat) significarà la 
renúncia al premi.

No es podrà presentar el/la guanyador/a del primer premi de l'última edició.

NORMES GENERALS
El Festival de la Poesia se celebrarà a Parets del Vallès el 23 d'octubre de 
2021 a les 6 de la tarda al Teatre Can Rajoler.

• Només els concursants que hagin estat seleccionats per a la final rebran 
una comunicació per part de la Comissió Organitzadora a mitjan setembre. 

• El veredicte del jurat serà inapel·lable i les qüestions no previstes en aques-
ta normativa les resoldrà la Comissió Organitzadora.

• No es permet la substitució de la persona inscrita. 

• El termini d'inscripció finalitzarà el 23 de juliol de 2021.

• Per inscriure's, cal adreçar-se al Servei de Cultura de l'Ajuntament de 
Parets del Vallès, c/. Travessera, 1, (08150), cas de escollir l’opció del 
correu ordinari, o bé al correu electrònic del Niu d’Art Poètic de Parets:  
niudart.poetic@gmail.com

• No s'acceptaran els treballs que no compleixin  les condicions de la norma-
tiva.

El Niu d’Art gestionarà estrictament la privacitat de les dades dels partici-
pants, que només serviran per al Festival i per a la comunicació amb la seva 
comissió organitzadora.

• Per aquest Festival s'han establert els següents premis:
Premi Poesia Inèdita Premi Millor Rapsode J. Fité Premi de Poesia Visual

Primer 600 € Primer 600 € Primer   350 €

Segon 300 € Segon  300 € 

Tercer 200 € Tercer  200 €

Aquests premis estaran sotmesos a les retencions legals vigents.

Podeu informar-vos a:
niudart.poetic@gmail.com

Poeta convidada: Mireia Calafell

Parets del Vallès, 23 d’octubre de 2021
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Els treballs es poden presentar en qualsevol de les dues modalitats següents:

• Dins d'un sobre de format DIN A4 o similar, tancat, on hi consti "34è Festival 
de la Poesia, premi poesia visual", incloent-hi l'original, 4 còpies impreses i un 
sobre més petit que ha de contenir el títol de l'obra, les dades personals, un 
telèfon de contacte i un correu electrònic.

• Per correu electrònic, adreçat a niudart.poetic@gmail.com, amb dos arxius: 
un amb el poema i un full de característiques; i l’altre, amb les dades personals 
i un telèfon de contacte.



POESIA INÈDITA
Cada participant pot presentar només una poesia inèdita, en català, que no 
hagi concursat en edicions anteriors del Festival, ni hagi estat guardonada 
en altres concursos i que no superi els 32 versos. 

El Niu d'Art cedeix la propietat dels poemes als seus autors un cop finalitzat 
el Festival, encara que es reserva el dret a una possible publicació.

El Niu d’Art no es fa responsable de l’incompliment de les bases, plagis o 
altres qüestions alienes a l’organització que comportarien la desqualificació 
dels treballs presentats.

Els treballs es poden presentar en qualsevol de les dues modalitats 
següents:

• Dins d'un sobre de format DIN A4 o similar, tancat, on hi consti "34è Festi-
val de la Poesia, premi poesia inèdita", incloent-hi l'original, 4 còpies impre-
ses i un sobre més petit que ha de contenir el títol de l'obra, les dades perso-
nals, un telèfon de contacte i un correu electrònic.

• Per correu electrònic, a l’adreça niudart.poetic@gmail.com, amb dos 
arxius: un amb el poema, en tipus Arial, mida 14 i separació de versos 
simple; i l’altre, amb les dades personals, un telèfon de contacte i un correu 
electrònic.

El concursant es compromet a recitar el poema guardonat el dia del Festival. 
La no presència (sense motiu degudament justificat) significarà la renúncia 
al premi.

No es podrà presentar el/la guanyador/a de l'any anterior.

MILLOR RAPSODE PREMI JOSEP FITÉ
Cada participant enviarà, enregistrades en qualsevol mitjà i també per escrit, 
les dues poesies que recitarà.

La primera que recitarà serà de tema lliure i la segona ha de ser un poema 

original de la poeta convidada, Mireia Calafell. Ambdues poesies han de 
tenir un mínim de 20 versos i un màxim de 50 versos i seran les mateixes, 
sense cap variació, que recitarà el dia del Festival.

L’adreça postal i l’adreça electrònica, segons la manera en què es vulgui fer 
efectiva la candidatura, són les mateixes que en l’apartat de Poesia Inèdita, 
només que no cal preservar l’autoria en un arxiu separat i especificant que 
és per al certamen de Millor Rapsode.

No es podrà presentar el/la  guanyador/a del primer premi de l'última edició.

El/la guanyador/a del 34è Festival serà convidat/da per ser jurat de la pròxi-
ma edició.

Hi haurà preferentment 12 candidatures que recitaran les poesies en el 
decurs del Festival. El jurat escollirà els finalistes en funció de la qualitat dels 
poemes presentats i valorarà especialment aquelles candidatures que no 
requereixin lectura.

PREMI DE POESIA VISUAL
Cada participant pot presentar només una poesia visual, que no hagi estat 
guardonada en cap altre certamen. Aquest poema visual podrà participar a 
través d’una reproducció en format DIN A4, sobre la qual el jurat farà la 
deliberació.

El Niu d’Art es reserva el dret de presentar les obres concursants en una 
exposició en els dies previs o el mateix dia del Festival.

L’adreça postal i l’adreça electrònica, segons la manera en què es vulgui fer 
efectiva la candidatura, són les mateixes que en l’apartat de Poesia Inèdita, 
especificant que és per a la Poesia Visual i aportant dos sobres o dos arxius 
segons el cas. Recordeu d’aportar, a més del poema, el full de característi-
ques en el primer sobre o arxiu; i les dades personals en el segon.

Sigui quin sigui el procediment escollit, en tot cas s’haurà d’indicar l’escala a 
què ha estat feta la reproducció del poema visual i les seves característiques 
definitòries: materials, mides o qualsevol altra que l’autor consideri oportú.

El concursant es compromet a presentar el poema guardonat el dia del 
Festival. La no presència (sense motiu degudament justificat) significarà la 
renúncia al premi.

No es podrà presentar el/la guanyador/a del primer premi de l'última edició.

NORMES GENERALS
El Festival de la Poesia se celebrarà a Parets del Vallès el 23 d'octubre de 
2021 a les 6 de la tarda al Teatre Can Rajoler.

• Només els concursants que hagin estat seleccionats per a la final rebran 
una comunicació per part de la Comissió Organitzadora a mitjan setembre. 

• El veredicte del jurat serà inapel·lable i les qüestions no previstes en aques-
ta normativa les resoldrà la Comissió Organitzadora.

• No es permet la substitució de la persona inscrita. 

• El termini d'inscripció finalitzarà el 23 de juliol de 2021.

• Per inscriure's, cal adreçar-se al Servei de Cultura de l'Ajuntament de 
Parets del Vallès, c/. Travessera, 1, (08150), cas de escollir l’opció del 
correu ordinari, o bé al correu electrònic del Niu d’Art Poètic de Parets:  
niudart.poetic@gmail.com

• No s'acceptaran els treballs que no compleixin  les condicions de la norma-
tiva.

El Niu d’Art gestionarà estrictament la privacitat de les dades dels partici-
pants, que només serviran per al Festival i per a la comunicació amb la seva 
comissió organitzadora.

• Per aquest Festival s'han establert els següents premis:
Premi Poesia Inèdita Premi Millor Rapsode J. Fité Premi de Poesia Visual

Primer 600 € Primer 600 € Primer   350 €

Segon 300 € Segon  300 € 

Tercer 200 € Tercer  200 €

Aquests premis estaran sotmesos a les retencions legals vigents.

Podeu informar-vos a:
niudart.poetic@gmail.com
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