
CERTAMEN
DE POESIA CATALANA 2022
XXè PREMI “FRANCESC MARTÍ QUEIXALÓS”
BASES

A la ciutat de Reus, juny del 2021.

AJUNTAMENT DE REUS
REGIDORIA DE CULTURA

Amb la col·laboració de:

1. Aquest certamen que convoca el CENTRE D’AMICS DE REUS té per finalitat honorar la memòria de qui 
fou directiu de l’Entitat i destacat poeta, Francesc Martí Queixalós (Reus 1916-2002).

2. Podran optar a aquest premi qualsevol poema o recull de poemes originals i inèdits, de tema lliure i 
escrits en llengua catalana. L’extensió màxima, en qualsevol cas, no sobrepassarà els 100 versos. 

3. L’autor que ja hagi obtingut el premi dues vegades no es podrà presentar de nou. 
4. Els originals, impresos a doble espai, s’hauran de presentar per triplicat i acompanyats d’un sobre tancat 

que ha de contenir el títol de l’obra, i les dades de l’autor següents: nom i cognoms, domicili, telèfon i 
una fotocòpia del DNI. A l’exterior del sobre només s’ha de fer constar el títol de l’obra i el premi al qual 
aspiren.

5. El poema o recull de poemes que el jurat consideri el millor dels presentats, serà premiat amb la quantitat 
de 600 € (sis-cents euros). El guanyador del premi rebrà un diploma acreditatiu. El treball premiat serà 
publicat a la revista “LO NUNCI” de l’entitat convocant.

6. L’adjudicació d’aquest XX PREMI de poesia catalana “FRANCESC MARTÍ QUEIXALÓS”, serà decidida 
per un jurat presidit per la senyora Maria Dolors Vallverdú i Torrents, escriptora, Mestra en Gai Saber, 
Mantenidora i vicepresidenta de l’Acadèmia dels Jocs Florals del Rosselló, el senyor Robert Miralles i 
Gutiérrez, professor de català de la JAEC i pioner de l’ensenyament de català a les nostres comarques 
i el senyor Francesc Roig i Queralt,  escriptor, catedràtic de llengua i literatura catalanes i president de 
Càritas Catalunya, que hi actuaran de secretari i vocal, respectivament. 

7. El termini d’admissió dels originals serà el 15 d’octubre de 2022 al Centre d’Amics de Reus, Raval de 
Robuster, 36, 2n 1a, de REUS (Baix Camp), CP 43204. 

8. L’Entitat organitzadora es compromet de mantenir l’anonimat de les obres no guanyadores, les quals es 
podran retirar, prèvia identificació, durant tot el mes de desembre de 2022. El 2 de gener de 2023 els 
originals no retirats seran destruïts.

9. El guanyador serà proclamat i se li lliurarà el premi en una solemne sessió pública, que tindrà lloc entre 
finals d’octubre i la primera quinzena del mes de novembre a la Sala d’Actes del Centre d’Amics de Reus, 
Raval de Robuster, 36, de la Ciutat de Reus, en data i hora que oportunament es comunicarà.
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