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1976: Olga Xirinacs i Alfonso López Gradolí
1977: Josep Serra Janer i Andrés Quintanilla
1978: Rosa Fabregat i Ángel García López
1979: Francesc Galí i Vicente Rincón
1980: Margarida Valverde i Manuel Ríos Ruiz
1981: Encarna Fontanet i Jesús Riosalido
1982: Josep M. Boix Selva i Luis Jiménez Martos
1983: Pere Fons i Carlos Murciano
1984: Jordi Pàmies i Luis López Anglada
1985: David Jou i Francisco Mena Cantero
1986: Joaquim Bosch i Miguel d´Ors
1987: Ferran Escoda i Leopoldo de Luis
1988: Miquel López Crespí i Isabel Abad
1989: Jacint Sala i José Luis García Herrera
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1990: Joan Fortuny i Manuel Gahete

2004: Joan Carles González Pujalte i José F. Martínez

1991: Ferran Anell i Jesús Lizano

2005: Joan Guasp Vidal i Agnès Prudencia Agboton

1992: Amadeu Vidal i Norma Segades

2006: Bartomeu Ribes i Agustina Roca

1993: Xavier Renau i Olegario Rodríguez

2007: Marcel Riera i Ángel González Quesada

1994: Joan Buixeda i Carlos Javier Morales

2008: Jordi Julià Garriga i Miguel Ángel Curiel Núñez

1995: Àngels Cardona i José Luis Najenson

2009: Jordi Colomer Feliu i Manuel Rubén Tejerina López

1996: Carles Duarte i José Antonio Estruch

2010: Jordi Llavina Murgadas i Juan Pablo Roa Delgado

1997: Jep Gouzy i José Félix Olalla

2011: Ricard Garcia López i Noemí H. Benegas Jáuregui

1998: Jordi Valls, Nacho Camino i Carles Pujol

2012: Anna Bou Jorba i Ricard Desola Mediavilla

1999: Montserrat Costas, Jordi Condal i Delfín Escoda

2013: Meritxell Nus Gallart i Montserrat Garcia Ribas

2000: Maria Rosa Font Massot i Sidy Seck Samar-Din

2014: Josep Checa Falgà i Andreu González Castro

2001: Daniel Nomen Recio i Juan Fco. Jiménez Jacinto

2015: Joan Calsapeu i María Sanz

2002: Jean Joseph Serra Torres i Tomás Burgo Ariosa

2016: Carlos Terrón Vasco i Luis Arturo Guichard Romero

2003: Nati Soler Alcaide i Dolors Alberola Beltran

2017: Josep Plana Aspachs i Angélica Morales Soriano
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PREMIS
2000 € per al millor llibre de poemes en català, edició i
distribució de l’obra.

CONDICIONS
En el certamen de poesia catalana hi poden participar totes
les persones que ho desitgin.
El poemari cal que sigui original, inèdit i escrit amb lletra
Arial cos 12, amb l’extensió mínima de 500 versos convertit
a PDF.
Únicament es pot presentar una obra per autor en cada
modalitat.
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LLIURAMENT DE LES OBRES

JURAT

Finalitza el 16 de febrer de 2018

President titular:
Àlex Susanna Nadal
Suplent: Jordi Julià Garriga

Lʼautor pot fer arribar lʼobra per Internet, al web
municipal:
www.martorell.cat
Caldrà emplenar el formulari d’inscripció i adjuntar-hi l’obra
en format PDF. Es rebrà un avís de rebuda amb el número
corresponent de registre.
A la portada de l’obra no s’hi pot posar ni el nom ni el
pseudònim. Només hi ha de figurar: Premi Vila de Martorell,
l’any de l’edició del premi, el títol de l’obra i la modalitat
literària. L’obra quedarà exclosa del certamen si hi ha el
nom de l’autor a la portada o a l’interior.

Vocals:
Judith Barnés Martín
Anna Bou Jorba
Andreu González Castro
Meritxell Nus Gallart
Jordi Julià Garriga
Marcel Riera Bou
Secretària titular:
Josefina Canals Estruch
Suplent: personal del Patronat que designi el
Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les
Persones de Martorell.
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PREMIOS
2000 € para el mejor libro de poemas en castellano,
edición y distribución de la obra.

CONDICIONES
En el certamen de poesía castellana pueden participar todas
las personas que lo deseen.
El poemario debe ser original, inédito y escrito con letra Arial
cuerpo 12, con extensión mínima de 500 versos en formato
PDF.
Únicamente se puede presentar una obra por autor a cada
modalidad.
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ENTREGA DE LAS OBRAS

JURADO

Finaliza el 16 de febrero de 2018

Presidente titular:
Àlex Susanna Nadal
Suplente: Jordi Julià Garriga

El autor puede enviar la obra por Internet, a través
de la web municipal:
www.martorell.cat
Se deberá rellenar el formulario de inscripción y adjuntar la
obra en formato PDF. Se recibirá un justificante de recepción
con el número correspondiente de registro.
En la portada de la obra no puede figurar ni el nombre ni el
pseudónimo. Sólo debe figurar: Premi Vila de Martorell, el
año de edición del premio, el título de la obra y la modalidad
literaria. La obra quedará excluida del certamen si figura el
nombre del autor en la portada o en el interior.

Vocales:
Judith Barnés Martín
Anna Bou Jorba
Andreu González Castro
Meritxell Nus Gallart
Jordi Julià Garriga
Marcel Riera Bou
Secretaria titular:
Josefina Canals Estruch
Suplente: personal del Patronat que designe el
Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les
Persones de Martorell.
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PREMIS
500 € per al millor poema visual.

CONDICIONS
En el certamen de poesia visual hi poden participar totes
les persones que ho desitgin.
Cal que sigui original i inèdit i sigui una obra expressada
de forma gràfica o audiovisual de caràcter experimental
(cal·ligrames, creacions de poesia fonètica, conceptual,
poemes objecte, poesia concreta, polipoesia...).
L'original, presentat en superfície gràfica, no haurà d'excedir
de la grandària d’un A4. L’original presentat en audiovisual
haurà de estar en format MP4 o AVI
Únicament es pot presentar una obra per autor en cada
modalitat.
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LLIURAMENT DE LES OBRES

JURAT

Finalitza el 16 de febrer de 2018

President titular:
Àlex Susanna Nadal
Suplent: Jordi Julià Garriga

Lʼautor de la poesia visual en format gràfic pot fer
arribar lʼobra per Internet, al web municipal:
www.martorell.cat
Quant als altres formats de poesia visual s’haurà
d’acompanyar amb el formulari d’inscripció (que es pot
descarregar del web www.martorell.cat). El DVD amb
l’obra es presentarà en format MP4 o AVI, a la Biblioteca
Martorell (av. de les Mancomunitats Comarcals, 13).
De dimarts a dissabte de 10.00 a 13.30 h i de dilluns
a divendres de 16.00 a 20.00 h, on es retornarà un avís
de rebuda amb el número de registre corresponent.

Vocals:
Judith Barnés Martín
Anna Bou Jorba
Andreu González Castro
Meritxell Nus Gallart
Jordi Julià Garriga
Marcel Riera Bou
Secretària titular:
Josefina Canals Estruch
Suplent: personal del Patronat que designi el
Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les
Persones de Martorell.
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PREMIS
El recull en format digital de totes les
obres guanyadores i la incorporació
de les obres premiades a la col·lecció
local de la Biblioteca.

PREMI
VILA DE MARTORELL
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PREMIS PER A ADULTS

PREMIS PER A JOVES

1000 € per al millor llibre de poemes (extensió
mínima: 200 versos) o per a la millor obra de prosa
(assaig, novel·la, biografia, recull de contes... amb
una extensió màxima: 250 pàgines, mínima: 50
pàgines). S’editarà i distribuirà l’obra guanyadora.

Un lot de material promocional de la Biblioteca i la
lectura radiofònica de l’obra al programa ‘Martorelletres’,
de Ràdio Martorell.

300 € per al millor conte, en què surti la Biblioteca com
a espai on es desenvolupi l’acció, com a protagonista o
figuri en un lloc destacat en la trama del conte (amb una
extensió mínima de 3 i un màxim de 8 pàgines).

Una tauleta tàctil per al millor conte, en què surti la
Biblioteca com a espai on es desenvolupi l’acció, com
a protagonista o figuri en un lloc destacat en la trama
del conte.

300€ per al millor microrelat (amb una extensió màxima
de 1.200 caràcters amb espais i títol inclosos).

Una tauleta tàctil per al millor poema.

300 € per al millor poema.

Fins a 14 anys:

De 15 a 18 anys:
250 € per al millor conte, en què surti la Biblioteca com
a espai on es desenvolupi l’acció, com a protagonista
o figuri en un lloc destacat en la trama del conte.
250 € per al millor poema.
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CONDICIONS

PARTICIPACIÓ

Cal que les obres siguin originals, inèdites i escrites
amb lletra Arial cos 12, convertides a PDF.

Els participants en el certamen han de residir a
Martorell. També hi poden participar els associats a
les entitats culturals que estiguin inscrites al Registre
Municipal d’Entitats de Participació Ciutadana de
Martorell, els escolars matriculats als centres escolars
de Martorell encara que no resideixin a la població,
i també el professorat que treballi en aquests centres
encara que tampoc no resideixi a Martorell.

Únicament es pot presentar una obra per autor en
cada modalitat.
Hi ha dues categories: adults i joves fins a 18 anys:
1. Premis per a adults.
Poden estar escrits en català o castellà.
2. Premis per a joves.
Han d’estar escrits en català.
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LLIURAMENT DE LES OBRES

JURAT

Finalitza el 16 de febrer de 2018

President titular:
Àlex Susanna Nadal
Suplent: Jordi Julià Garriga

Lʼautor pot fer arribar lʼobra per Internet, al web
municipal:
www.martorell.cat
Caldrà emplenar el formulari d’inscripció i adjuntar-hi l’obra
en format PDF. Es rebrà un avís de rebuda amb el número
corresponent de registre.
A la portada de l’obra no s’hi pot posar ni el nom ni el
pseudònim. Només hi ha de figurar: Premi Vila de Martorell,
l’any de l’edició del premi, el títol de l’obra i la modalitat
literària. L’obra quedarà exclosa del certamen si hi ha el
nom de l’autor a la portada o a l’interior.

Vocals:
Erika Bermejo Santiago
Alba Bohigas Condal
Andrés Martínez Reche
Jordi Morera Oliveras
Salomé Orteu Mesalles
Mercè Parera Raspall
Montserrat Torras Salvat.
Secretària titular:
Josefina Canals Estruch
Suplent: personal del Patronat que designi el
Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les
Persones de Martorell.
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PREMIS

CONDICIONS

400 € per al millor tràiler de llibre o audiovisual.
300 € per al millor blog literari, bibliotuber o booktag

Hi poden participar totes les persones que ho desitgin. Hi
ha una sola categoria per a joves i adults.
El vídeo ha d’estar escrit o parlat en català.
El tràiler de llibre ha de partir d’una obra literària:
novel·la, conte, poema, obra de teatre..., destacant els
aspectes més atractius de l’obra en un màxim de 3 minuts.
L’audiovisual ha de estar basat en una obra literària amb
un màxim de 15 minuts.
El bibliotuber ha de ser un vídeo de recomanació literària
amb una extensió màxima de 10 minuts i el booktag ha
de ser un vídeo de recomanació literària temàtica, d’una
extensió màxima de 5 minuts.
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LLIURAMENT DE LES OBRES

JURAT

Finalitza el 16 de febrer de 2018

President titular:
Àlex Susanna Nadal
Suplent: Jordi Julià Garriga

El format blog, s’ha de presentar en format digital.
L'autor pot fer arribar l’obra per Internet, al web municipal
www.martorell.cat. Caldrà emplenar el formulari
d’inscripció i adjuntar-hi un document on hi figuri: Premi
Vila de Martorell, l’any de l’edició del premi, la modalitat
literària, el títol del blog i l’enllaç corresponent en format PDF.
L’autor rebrà un avís amb el número de registre corresponent.
Quant als altres formats audiovisuals, caldrà emplenar el
formulari d’inscripció, que es pot descarregar del web

Vocals:
Erika Bermejo Santiago
Alba Bohigas Condal
Andrés Martínez Reche
Jordi Morera Oliveras
Salomé Orteu Mesalles
Mercè Parera Raspall
Montserrat Torras Salvat

municipal www.martorell.cat, i adjuntar-lo al DVD amb
l’obra en format MP4 o AVI, que es presentarà a la
Biblioteca Martorell (av. de les Mancomunitats Comarcals,
13), de dimarts a dissabte de 10.00 a 13.30 h i de dilluns
a divendres de 16.00 a 20.00 h, on es retornarà un avís de
rebuda amb el número de registre corresponent.

Secretària titular:
Josefina Canals Estruch
Suplent: personal del Patronat que designi el
Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les
Persones de Martorell.
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LA NIT DEL PREMI VILA DE MARTORELL
A EL PROGRÉS
El proper 27 d’abril es farà el lliurament del
Premi Vila de Martorell a El Progrés, un acte
en què els protagonistes seran els guanyadors
i les seves obres. La periodista Cristina Solias
presentarà La nit del Premi Vila de Martorell.
Si hi voleu participar, podeu fer la vostra
reserva a la Biblioteca (tel. 93 775 60 60).

PREMI
VILA DE MARTORELL
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El Jurat o el president del Patronat resoldran totes les qüestions que puguin sorgir sobre la interpretació de les bases.
En el cas que el Jurat declari premis deserts, l’import corresponent es podrà atorgar com a accèssit de qualsevol de
les altres categories, si el Jurat estima que hi ha obres de prou qualitat per ser guardonades.
Els premis concedits estan subjectes als impostos corresponents que estableix la legislació vigent.
En cada edició del certamen se signa un acord entre el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de
Martorell i una editorial per tal que les obres siguin publicades per aquesta editorial, la qual, a aquest efecte, ofereix
un contracte d’edició a la persona guanyadora.
L’acta amb el nom dels guanyadors es penjarà al web municipal www.martorell.cat durant el mes d’abril.
Per a qualsevol consulta, les persones interessades poden adreçar-se a:
premivilamartorell@martorell.cat
Telèfon de la Biblioteca Martorell 93 775 60 60.
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POEMA ESCRIT

POEMA VISUAL
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Organitza:

Amb el suport de:

Col·laboradors:
associació
dʼescriptors
en llengua
catalana

Per a més informació: www.martorell.cat
Ajuntament de Martorell
@Ajuntamartorell

