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Certamen de prosa,
poesia i curtmetratges
Una desena edició que revoluciona el certamen i ens farà gaudir,
més que mai, de l’art i la literatura catalana.
Òmnium Cultural del Solsonès organitza la X edició dels Premis Drac, de prosa poesia
i curtmetratges en català, per promoure i fomentar l’ús de la nostra llengua. A més a més,
enguany canvia molt el format del certamen. El guanyador del concurs s’anunciarà a la gala
dels Premis Drac, el 21 d’abril de 2018.

10a edició

Solsona, 21 d’abril de 2018
www.premisdrac.cat

BASES

Premis Drac de poesia i prosa
Les narracions i les poesies hauran de ser originals, inèdites i que no hagin estat premiades
en altres concursos.
Els premis s’atorgaran a les modalitats següents:
Premi DRAC de poesia
L’extensió màxima de la poesia haurà de ser de 70 versos.
Premi DRAC de prosa
La modalitat de prosa serà un conte o relat curt de tema lliure. L’extensió màxima serà de
cinc fulls DIN-A4, per una cara, amb l’interlineat d’1,5 i cos 12.
Cada autor només podrà presentar un treball per modalitat i es compromet a no retirar l’obra
abans de fer-se públic el veredicte. La presentació d’una obra comporta, així mateix, que
l’autor no en té compromesos els drets d’edició i que no ha estat presentada a cap altre
concurs o premi pendent d’adjudicació.
Els treballs no aniran signats i hauran d’anar acompanyats del full de participació (adjunt en
aquestes bases) degudament emplenat.
Per a cada modalitat s’hauran de presentar cinc còpies dins d’un sobre. A dins, en una
plica, hi haurà de constar el full de participació: nom i cognoms de l’autor, nif, adreça,
telèfon i correu electrònic; a l’exterior de la plica: títol, pseudònim i modalitat. Caldrà
entregar-les o enviar-les al Consell Comarcal del Solsonès, carrer Dominics, 14. 25280
SOLSONA. Tel. 973 482 003
El termini d’admissió d’originals es clourà el diumenge 8 de març de 2018.
El jurat estarà integrat per professionals del món de les lletres i membres d’Òmnium
Cultural. El veredicte del jurat serà inapel·lable. La presentació dels originals pressuposa
l’acceptació de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.
Enguany s’escolliran cinc obres finalistes de cada categoria. S’escolliran cinc poemes i cinc
relats que es recitaran en el marc d’una jornada literària el mateix dia dels Premis Drac, a la
mateixa ciutat de Solsona i organitzada per la mateixa entitat, Òmnium Cultural del Solsonès.
Els premis constaran de:
Premi de poesia: 600 € / Premi de prosa: 600 €
El veredicte es comunicarà en un acte públic el dia 21 d’abril de 2018, en el decurs del
qual es farà el reconeixement dels guanyadors i el lliurament dels premis.
Els treballs guardonats quedaran en propietat d’Òmnium Cultural del Solsonès, per tant els
autors renuncien a llurs drets. Els treballs finalistes o que no hagin estan guardonats podran
ser recollits a la seu del Consell Comarcal del Solsonès a partir del dia 8 de maig de 2018.
El fet de participar-hi suposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i les obligacions
que se’n deriven.

BASES

Premi de curtmetratge català
Cada autor o equip podrà presentar un treball.
Els films presentats han d’haver estat finalitzats després del 23 d’abril de 2017.
La temàtica és lliure i la durada ha de ser inferior a 25 minuts, crèdits inclosos.
Els curts han de ser en llengua catalana en la seva versió original.
Inici de convocatòria: 27 de novembre de 2017
Termini de la convocatòria: 16 de març de 2018
El format d’entrega dels films ha de ser en MP4 o MOV, amb una resolució de
1920x1080p i còdec H264. Amb amb el curtmetratge s’hi ha d’adjuntar un fotograma del
mateix que podrà ser utlitzat per l’organització en àmbits de comunicació i promoció.
L’entrega caldrà fer-la enviant un pendrive dins d’un sobre. A dins, en una plica, hi haurà
de constar el full de participació: nom i cognoms de l’autor, nif, adreça, telèfon i correu
electrònic; a l’exterior de la plica: títol, pseudònim i modalitat. Caldrà entregar-les o enviar-les
al Consell Comarcal del Solsonès, carrer Dominics, 14. 25280 SOLSONA. Tel. 973 482 003.
L’organització no es fa responsable de la utilització per part de l’autor d’imatges dels drets
de les quals no disposi.
Els curtmetratges seleccionats podran pertànyer a la categoria de ficció o documental. No
s’acceptaran audiovisuals publicitaris o videoclips.
S’escolliran cinc curtmetratges finalistes que seran projectats en el marc d’una jornada
literària el mateix dia dels Premis Drac, a la mateixa ciutat de Solsona i organitzada
per la mateixa entitat, Òmnium Cultural del Solsonès. Els cinc autors finalistes seran
convocats a un pitching de presentació de les seves obres davant del jurat que escollirà el
curtmetratge guanyador d’aquesta edició.
El jurat serà format per professionals del sector audiovisual, membres d’Omnium Cultural i
persones de l’entorn cultural solsoní.
El metratge dels curtmetratges podrà ser utlitzat per l’organització en àmbits de
comunicació i promoció sempre i quan només hi aparegui parcialment i amb el nom del
director o directora.
Premi de curtmetratges: 600€.
El veredicte es comunicarà en un acte públic el dia 21 d’abril de 2018, en el decurs del
qual es farà el reconeixement dels guanyadors i el lliurament dels premis.
El treball guardonat quedarà en propietat d’Òmnium Cultural del Solsonès, per tant
l’autor o autors renuncien a llurs drets. Els treballs que no hagin estan guardonats podran
ser recollits a la seu del Consell Comarcal del Solsonès a partir del dia 8 de maig de 2018.
El fet de participar-hi suposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i les obligacions
que se’n deriven.

Participa als Premis Drac 2018!
FULL DE PARTICIPACIÓ
També pots descarregar-te el full d’inscripció a premisdrac.cat/inscripcions
Premis Literaris Drac 2018

Concurs curtmetratges Premis Drac

DADES DE L’AUTOR O AUTORA
NOM I COGNOMS:
NIF:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
CODI POSTAL:
TELÈFON/S:
CORREU-E:
MODALITAT:
PER QUIN MITJÀ HA CONEGUT ELS PREMIS DRAC:

Patrocina:

