“...
l’amistat és lo port de la bonança
on s’aplaca l’embat de la maró’;
hi corre, vela estesa, l’esperança,
quan nàufrega s’escapa dels mars de la passió.”
Fragment del poema “Tardor” del llibre Policromi de la Caterina Albert.

Amb l’esperit generador d’espais d’amistat i literatura entre dones i amb l’objectiu de donar
a conèixer l’escriptura de noves poetesses; en commemoració al centenari de l’Institut de
Cultura i Biblioteca Popular de la dona, reprenem el fil dels certàmens literaris i Jocs Florals
per celebrar el 1er Premi de Poesia Francesca Bonnemaison.

PREMI DE POESIA FRANCESCA BONNEMAISON
BASES GENERALS

1. Podran concórrer totes les dones poetesses majors de 18 anys sempre que no hagin
publicat un poemari complet. Les obres participants hauran de ser inèdites i escrites en
llengua catalana o castellana; 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 seran de temàtica lliure i hauran de tenir una extensió entre 120 i 240
versos.

3. La presentació del poemari es farà exclusivament per via electrònica a l’adreça de
correu: francescabonnemaison@labonne.org . S’enviaran 2 documents en pdf: l’un amb
el poemari que s’encapçalarà amb el títol i el nom de l’autora, i l’altre document

contindrà la següent informació: nom i cognom de l’autora una imatge escanejada del
seu DNI, l’adreça, el telèfon, el correu electrònic i una breu nota biobibliogràfica.

4. S’atorgaran dos premis: un en llengua catalana i un altre en llengua castellana.
Aquests premis consistiran en la publicació d’un poemari bilingüe, català i castellà, en
una col·lecció nova dins l’ Afaret Editorial. Es farà entrega a les autores premiades de 25
exemplars cada una.

5. Les dades de les autores seran tractades d’acord amb la Llei de Protecció de
Dades (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de desembre).

6. El termini d’admissió finalitza el dia 17 de novembre de 2022 a les 24h.

7. El jurat estarà format per Mireia Calafell, Flor Braier, Antònia Huertas, Marta
Vergonyós i Rosa Pou.

8. El veredicte del jurat es farà públic el dia 19 de desembre de 2022.

