
 
 
 
 

Bases VII Premi Dolors Thomas de Poesia 2016 

 
Les Bases del concurs són les següents: 
 
1. Els treballs es poden presentar en català o en castellà. La temàtica serà lliure . 
 
2. Els poemes han de ser originals i inèdits, amb una extensió mínima de 40 versos i màxima de 80. 
 
3. Els originals, s'han de presentar per triplicat a doble espai i fer constar a la coberta, a més el títol 
corresponent, el nom del premi a que es presenta, en aquest cas Dolors Thomas 
 
4. També heu d'adjuntar l'adreça, telèfon de contacte i la fotocòpia DNI de l'autor o l'autora del 
poema en un sobre a part tancat inclòs al mateix sobre . 
 
Enviar els originals a l'Associació Dones La Fita 
 
Hotel d'Entitats de Cubelles c/ Joan Roig i Piera 3-5 Cubelles 08880 
 
Podeu deixar a la bústia de la mateixa associació en el citat Hotel d´Entitats tots els dies de 9h a 
14h i de 16h a 21h excepte dissabtes a la tarda i diumenges matí i tarda. 
 
5. La data límit d'acceptació serà el dia 10 de desembre de 2016 i el lliurament es donarà dissabte 28 
de gener de 2017 a la sala de la Rectoria de Santa Maria de Cubelles. 
 
6. El premi lliurat consisteix en una peça artística exclusiva per aquesta ocasió pèl guanyador o 
guanyadora. 
 
7. El jurat constituït decidirà el guanyador o guanyadora. També una o dues mencions especials a 
un primer i segon finalista, aquest punt es pot ampliar o no, dependrà de la participació i qualitat dels 
treballs. 
 
8. La presentació dels originals comporta l'acceptació integra d'aquestes bases. 
 
9. Transcorregut un termini màxim d'un mes, es procedirà a la destrucció dels originals no reclamats 
 
Els concursants també podeu optar per enviar els poemes al correu electrònic 
lafitacubelles@gmail.com i en l'assumpte, caldrà posar la paraula: Dolors Thomas 
 
Al costat del text del poema que no portarà el nom de l'autor/a i a la portada del document el 
pseudònim. En el mateix enviament incloure un document word on anirà el nom de l'autor/a adreça 
postal i electrònica, telèfon i mòbil. 
 
L´organització farà arribar copia al jurat que, en cap cas, inclourà les dades de l'autor/ra dels 
poemes, per tal de preservar la imparcialitat. 
 
El període establert per enviar i rebre els poemes va del 15 d'octubre de 2016 fins el 10 de 
desembre de 2016. 
 
El lliurament del finalista es farà públic dissabte 28 de gener 2017 a la sala de la Rectoria de 
Sta Maria de Cubelles 
 
Associació Dones La Fita de Cubelles 
 


