
1. Les obres participants hauran de ser inèdites i escrites en llengua catalana; no hauran 
d’haver estat guardonades en altres certàmens literaris ni s’hauran d’haver presentat a cap 
altre concurs pendent d’adjudicació. Tampoc no hauran d’estar compromeses o en tràmits 
de publicació en cap editorial.

2. Els treballs, que hauran de tenir una extensió màxima de 160 versos, poden tenir un format 
lliure, però imprimible a una tinta com a plaquette de 8 pàgines de 15 x 21 cm.

3. El premi està dotat amb 300 euros (als quals s’efectuaran les deduccions que pertoqui legal-
ment) i la publicació de l’obra guardonada a la coŀlecció de plaquettes «Carles Hac Mor» de 
l’Editorial Fonoll.

L’import no inclou els drets d’autor de les diferents edicions i reimpressions de l’obra, que 
l’autor/a i l’editorial establiran en el contracte d’edició corresponent.  

4. Caldrà presentar l’obra en format PDF a l’adreça electrònica patrimoni@juneda.cat, 
amb l’assumpte «Per al premi Carles Hac Mor a plaquettes d’escriptura subversiva». L’obra 
s’encapçalarà amb el títol i el pseudònim, i anirà acompanyada d’un altre PDF que tindrà 
per nom el títol de l’obra i que contindrà la següent informació: nom i cognom de l’autor o 
autora, una imatge escanejada del seu DNI, l’adreça, el telèfon, el correu electrònic i una 
breu nota biobibliogràfica.

5. El termini d’admissió finalitza el dia 22 de març de 2023 a les 24h.

6. El jurat estarà format per Anna Gual, Jordi Marrugat i Ester Xargay.

7. El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi si els treballs presentats no reuneixen 
la qualitat suficient.

8. Els guanyadors d’edicions anteriors no podran optar de nou al premi.

9. El fet de presentar-se al premi suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

Bases 
7è Premi
Carles Hac Mor 

a plaquettes 
d’escriptura 
subversiva 2023

Ho organitzen: Hi coŀlaboren:


