
PREMIS de POESIA INV3RS 2013 

 

L'associació cultural INVERS de Carcaixent es complau en 

convocar els primers premis literaris de poesia recitada INV3RS 

2013 d´acord amb les següents bases: 

 

1. La participació està oberta a tothom. 

2. El certamen consistirà en un recital poètic que tindrà 

lloc el 8 de juny a Carcaixent en el qual els participants 

recitaran un mínim d´un poema i un màxim de tres.  

3. En qualsevol cas, els poemes recitats han de ser originals 

i propis dels participants. 

4. El lloc del recital està subjecte al nombre de participants 

i és per aquest motiu que el plaç d´inscripció finalitzarà 

un mes abans del certamen. 

5. L´organització, un cop tancat el plaç, comunicarà, en un 

parell de dies, el lloc on tindrà lloc el recital. 

6. Els premis es divideixen de la següent manera: 

 Premi del Jurat al Millor Poema: Lot de llibres de 

poesia de l´Editorial Germania + 1 ticket per al 

Cercaversos (segona activitat del Festival, que hi 

tindrà lloc de vesprada) + 1 sopar per a dues 

persones a l´acte nocturn del Festival; el sopar 

d´entreversos) 

 Premi del Públic al millor poema: Lot de llibres 

de poesia de Germania Edicions i 2 entrades per 

al Sopar d´Entreversos 

 Premi a la millor Rapsòdia: Lot de llibres de 

poesia de Germania Edicions i 1 entrada per al 

sopar d´Entreversos. 

7. El jurat estarà constituït per Josep Manel Vidal, Conxa 

Rovira i Salvador Lauder. 

8. No es podrà declarar desert cap dels premis i les 

decisions dels jurats es faran públiques en finalitzar el 

recital. 

9. Els rapsodes poden fer servir objectes, instruments, i/o 

materials per acompanyar els poemes si ho creuen 

necessari sempre i quan no es comprometi la integritat 

dels assistents ni del lloc. 

10. La participació en el certamen suposa l´acceptació de les 

presents bases. 

11. Per a incriure´s caldrà omplir el següent formulari i 

enviar-lo a PREMI POESIA INV3RS C/Joan Fuster 10, 2, 5 

de Carcaixent, 46740, País Valencià. O be via e-mail a: 

inv3rsfestival@gmail.com 

12. S´acceptaran solicituts de participació des del 16 de 

febrer al 16 de Maig, tots dos inclosos. 



FITXA D´INSCRIPCIÓ INV3RS 2013 

 

1. Nom i cognoms: ................................................................... 

 

 

 

2. Nom dels poemes:   

 .................................................................................... 

 .................................................................................... 

 .................................................................................... 

 

 

 

3. Breu currículum; Estudis, edat, llibres publicats, premis 

literaris i telèfon /mail de contacte. 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

4. Materials/Instruments en acompanyament de la 

rapsòdia..................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

 

5. Durada aproximada de la intervenció ................................ 

 

6. Envieu aquest full emplenat a: inv3rsfestival@gmail.com 

O be a Premi poesia Inv3rs 2013, Joan Fuster 10, 2, 5. 

46740. Carcaixent. País Valencià. 

 

Col.labora: 

 


