BASES del CONCURS:
“El tren, un món de poesia”
Cicle poètic, “Viatges i hospitalitat”2012
1. Les persones participants hauran d’escriure una poesia d’entre 25/30 versos
d’extensió màxima, sota el lema:

“El tren, un món de poesia”
Les poesies s’han de lliurar al Servei de Català del Garraf i de Vilanova i la Geltrú
(rasa del Miquelet, 16. Vilanova i la Geltrú).
2. Les poesies es poden presentar individualment o per parelles participants en
el programa “Voluntariat per la llengua”.
3. S’hauran de presentar dins d’un sobre tancat amb la identificació: “Viatges i
hospitalitat” i el títol de la poesia.
4. Dins del sobre s’ha d’introduir un altre sobre tancat de mida més petita, amb
el títol de la poesia i, a l’interior, un full amb el nom de la persona o de la
parella lingüística participant/s i el/s telèfon/s de contacte.
5. Les poesies es poden presentar al lloc indicat al punt 2, fins al dia 18 de maig
de 2012, a les dues del migdia.
6. El jurat estarà format per persones vinculades al món de la llengua, la
literatura i les arts.
7. La poesia guanyadora i les dues finalistes es llegiran en directe el dia 31 de
maig, dins de la segona sessió del cicle poètic “Viatges i hospitalitat”
8. Premis: Un viatge en tren històric “El tren dels llacs”, de Lleida a la Pobla de
Segur per a la persona o parella guanyadora i els seus acompanyants, un lot
de llibres i una matrícula a l’Escola Freqüències.
9. L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el 31 de maig, a les 7 de la tarda,
a la Sala de l’Audiovisual del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova i
la Geltrú (pl. d’Eduard Maristany, s/n), dins de la segona sessió del cicle poètic
“Viatges i hospitalitat”, que coordina Teresa Costa-Gramunt, escriptora i
humanista.

