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I Premi de Recitació Poètica del Segrià
Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular el 1è Premi de Recitació Poètica del Segrià, que organitza el Consell Comarcal
del Segrià per fomentar els valors literaris, promoure i animar el
llenguatge oral com a mitjà de creació i comunicació, contribuir
a la difusió del patrimoni poètic Lleidatà, descobrir el talent literari juvenil i incentivar la creació poètica en llengua catalana.

Premis
Es fixen tres premis:
•
•

•

Premi del jurat a la millor rapsòdia valorat en 400 €.
Premi del jurat al millor poema original. Valorat en 300 €.
Formaria part de la publicació, que el Consell Comarcal
edita cada dos any en motiu del Premi Literari de Relats
Curts “Històries Vives del Segrià”.
Premi del jurat categoria jove: de 16 a 25 anys. Valorat en
200 €.

Persones destinatàries
Poden participar-hi totes les persones residents a la Unió Europea que el dia 22 de novembre del 2019 hagin complert 16 anys.

Termini de presentació
En la convocatòria 2019, les inscripcions es poden presentar fins
al 22 de novembre del 2020. L’ordre d’entrada al registre determinarà l’ordre de participació en el Premi.

Característiques del certamen
El certamen consistirà en un recital poètic, en directe, que
tindrà lloc a l’espai teatral La Saleta, carrer Ballester, 13
de Lleida el dia 29 de novembre. Hora a determinar.
Cada participant realitzarà dos rapsòdies: la primera corresponen a la lectura del poema “Estudiants espaordits”, de Rosa
Fabregat i la segona d’un poema de tria lliure, que podrà ser original del participant o d’altres autors i autores que es considerin.
La resolució, proclamació i entrega de premis es farà el mateix
dia del certamen.

Condicions per a la participació
•
•
•

Per a participar en el concurs caldrà enviar la butlleta d’inscripció a l’adreça electrònica cultura@segria.cat
S’admetrà una única inscripció per persona.
En el cas dels participants menors de 18 anys cal, a banda,
presentar juntament amb les dades personals, l’aprovació
explícita del seu tutor/a legal.

•
•
•

Els rapsodes podran utilitzar objectes, instruments i/o altres materials, així com a músics per acompanyar els poemes, si així ho requereixen.
Els models de sol· licitud i l’autorització per a menors es podran trobar al tauler electrònic de la web del Consell Comarcal del Segrià, juntament a la convocatòria del premi.
Totes les inscripcions seran admeses per la secretaria del
certamen, la qual en garantirà els drets de custòdia d’acord
amb el procés de deliberació i selecció dels guanyadors.

Jurat i procés de selecció
El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de
la oralitat i la literatura catalanes i per representants del Consell
Comarcal del Segrià.
El jurat durà a terme la valoració dels participants el mateix dia
del certamen i proposarà les persones guanyadores i finalistes,
si s’escau, en les tres categories: millor poema original, millor
rapsòdia i categoria jove.
El premi es pot declarar desert en cas que el jurat cregui que cap
de les persones presentades no assoleix la qualitat mínima necessària per proclamar-se guanyadora o guanyador. El veredicte
del jurat és inapel· lable.

Criteris de selecció
El jurat disposarà d’una rúbrica, facilitada per l’organització, on
podrà puntuar entre 1 i 5, considerant 1 la nota més baixa i 5 la
més alta, a cada un dels participants.
Els criteris tècnics que es tindran en compte seran els següents:
•
•
•
•
•

Prosòdia: domini de la tonalitat i entonació.
Elocució: èmfasi i gestualitat.
Dicció: pronunciació adequada.
Cadència: control del ritme, pauses i silencis.
Criteri particular de cada membre del jurat.

Consideracions finals
El Consell Comarcal del Segrià es reserva els drets d’edició i
reproducció dels poemes guanyadors, garantint la seva autoria
tal i com estableix la legislació vigent.
El jurat interpretarà, deliberarà i resoldrà aquestes bases en les condicions que, extraordinàriament, ho requereixin. L’acceptació de
les bases es condició indispensable per a participar del certamen.

Difusió
El Consell Comarcal del Segrià farà difusió del certamen
a través del tauler electrònic del web del Consell Comarcal
www.segria.cat, dels ajuntaments de la comarca del Segrià i
qualsevol altre mitjà que es consideri convenient.

