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XVI Premi de Poesia Parc Taulí 

 
Obert a tots els ciutadans 

 
Convocatòria  2013 

 

 
Salut i poesia 
 
Fa 16 anys  la Corporació Sanitària Parc Taulí va convocar el primer premi de Poesia 
Parc Taulí amb la voluntat d’anar més enllà de les activitats sanitàries que li són 
pròpies i amb la il·lusió de poder ser un referent en el marc dels concursos de poesia 
del nostre país.  
 
Passats 16 anys, ens sentim orgullosos de l’evolució d’aquest premi que convoquem 
anualment i volem agrair el suport del jurat, que amb el seu prestigi ha garantit el rigor i 
el nivell del concurs, i el de PAGÈS EDITORS, que des de l’edició 2008 col·labora amb 
nosaltres editant l’obra guanyadora.  
 
Fa 26 anys  que es va crear el Consorci Hospitalari del Parc Taulí, avui Corporació 
Sanitària Parc Taulí, gràcies a un acord entre diferents institucions de la ciutat que van 
saber prioritzar  la millora  dels serveis als ciutadans. 
 
Amb la premissa de promoció de la salut i de la cultura a través de la poesia, el Parc 
Taulí i Pagès editors us convidem a participar al XVI Premi de Poesia Parc Taulí, 
d’acord amb les bases reguladores adjuntes. 
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Bases reguladores: 
 
 
1. Poden participar-hi tots els ciutadans que ho desitgin i que compleixin aquestes 
bases. 
 
2.  L'extensió de l’obra serà la normal d’un llibre de poesia. Cada participant podrà 
presentar més d’una obra, si així ho desitja.  
 
3.  Les obres hauran de ser inèdites en la seva totalitat, no editades a Internet, 
redactades en llengua catalana i no tenir els drets contractats amb cap editor. 
 
4. Els participants poden optar entre presentar la seva obra en format paper o en format 
electrònic. 
 
4.1 En cas que la presentació es faci en format paper, s’aportaran set exemplars, 
mecanografiats a doble espai i impresos a una sola cara, en fulls DIN A4.  
 
Les obres es lliuraran a: Corporació Parc Taulí, Centre per la Comunicació Corporativa, 
edifici Santa Fe, Parc Taulí, núm. 1, 08208 Sabadell, de 10 a 13h i de 15 a 17h, de 
dilluns a divendres.  
 
Els exemplars presentats no es retornaran a l’autor.  
 
4.2 En cas que la presentació es faci en format electrònic, caldrà enviar l’arxiu amb 
l’obra que es presenta a l’adreça electrònica sgarcia@tauli.cat 
 
4.3 Sigui quin sigui el format de presentació, a la portada de l’obra es consignarà el 
nom del premi, títol de l'obra, nom, cognoms, adreça i telèfon de l'autor, llevat que la 
participació es faci amb pseudònim.  
 
4.4 Els autors que desitgin participar amb pseudònim hauran de presentar la seva obra 
necessàriament en format paper, on només constarà el títol de l'obra i el pseudònim. 
Apart, amb el mateix pseudònim, presentaran un sobre tancat que contingui les 
referències personals. 
 
5.  El termini de presentació de les obres finalitzarà el divendres 18 d’octubre de 2013.  
Les  trameses  per correu  postal seran  admeses  si  han  estat  segellades  com  a  
màxim  el  divendres  18 d’octubre de 2013. 
 
6. El jurat estarà format per les següents persones:  D. Sam Abrams,  Vicenç Altaió, 
Josep-Ramon Bach,   Antoni Clapés,  Joaquim Sala-Sanahuja i  Xavier Garcia. 
 
7. El jurat podrà declarar desert el premi si així ho creu convenient, i podrà resoldre 
inapel·lablement  totes aquelles qüestions no estipulades en aquestes bases.  
 
8. El veredicte del premi es farà públic en el marc de l’acte anual obert a tots els 
participants,  a les 13h del dimarts, 3 de desembre de 2013, a l’Auditori de la 
Corporació Sanitària Parc Taulí. 
 
9. S'atorgarà el premi següent: 
 

Edició de l’obra dins la col·lecció La Suda de Pagès editors 
 

50 exemplars de l’obra seran lliurats a l’autor 
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10. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra de les presents bases 
i dels drets i obligacions que se’n deriven. 
 
Pagès editors signarà un contracte d’edició amb l’autor de l’obra premiada. 
 
En format digital s’editarà un Recull de poesies de l’obra premiada, seleccionades per 
l’autor, que es farà arribar electrònicament als Punts d’informació indicats a l’últim 
apartat d’aquestes Bases, per a la seva incorporació als corresponents webs.  
 
La publicació de l’obra guardonada es presentarà a l’acte anual obert a tots els 
participants el mes de desembre de l’any 2014. 
 

*************************************************************** 
 

Premis de Poesia Parc Taulí 
 
 
 
1998: Tres Nadales i tres romanços   2006: El cant del salvador  
 Albert Jané       Ricard Ripoll Villanueva  
 
 
1999: Aire i matèries     2007: L’usdefruit encara  

Joan Carles González Pujalte      Eduard Ramírez 
 

 
2000: Als Foradats Catúfols    2008: Cants de Balafí 

Pau Bielsa Mialet      Joan Antoni Cerrato 
 
 

2001: Àlbum de noses     2009: Vestigis  
 Josep Gerona Fumàs     Rosina Ballester Figueras 
 
 
2002: Stabat       2010: L’ombra queixalada  
 Víctor Sunyol      Roc Casagran 
 
 
2003: Els escalfadors     2011: HomesQue  
 Marc Masdeu      Jacint Sala 
 
 
2004: Vidre fumat     2012: Si no et tinc  
  Josep Maria Sala-Valldaura    Joan-Elies Adell 
  
 

2005: El contorn de l’ombra 
 Carles Camps Mundó 
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Punts d’informació      
 
 
 
Corporació Sanitària Parc Taulí 
Centre per la Comunicació Corporativa 
Parc Taulí, núm. 1 
08208 Sabadell  
Telèfon: 93 745 83 80 
www.tauli.cat 
 
Pagès editors S. L. 
Sant Salvador, 8 
25005 Lleida 
www.pageseditors.cat 
 
Servei d'Informació i Difusió del Departament de Cu ltura de la Generalitat  
Portal de Santa Madrona, 6-8, 1a planta 
08001 Barcelona 
http://cultura.gencat.cat/prelit 
 
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana  
Canuda, 6, 5è 
08002 Barcelona 
www.escriptors.cat 
 
Sabadell Atenció Ciutadana  (010)  
Indústria, 10 
08201 Sabadell 
www.ajsabadell.cat 
 
Oficina de Dinamització del Centre 
De l'Església, 7 
08201 Sabadell 
www.sabadellsabadell.com 
 
Unió Catalana d’Hospitals   
 www.uch.cat  
(Comunicació i Sala de premsa / Sala de premsa / Notes de premsa associats) 
 
Consorci de Salut i Social de Catalunya 
www.consorci.org 
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Ajuntament de Badia del Vallès       www.badiadelvalles.cat 
 
Ajuntament de Barberà del Vallès       www.bdv.es 
 
Ajuntament de Castellar del Vallès      www.castellarvalles.cat 
 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès      www.cerdanyola.cat 
 
Ajuntament de Montcada i Reixac      www.montcada.org 
 
Ajuntament de Palau Solità i Plegamans      www.palauplegamans.net 
 
Ajuntament de Polinyà         www.ajpolinya.cat 
 
Ajuntament de Ripollet        www.ripollet.cat 
 
Ajuntament de Sabadell        www.ajsabadell.cat 
 
Ajuntament de Sant Llorenç Savall       www.savall.cat 
 
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda    www.staperpetua.cat 
 
Ajuntament de Sentmenat       www.ajsentmenat.es 
 
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès     www.santquirzevalles.cat 
 
 
Papers de Versàlia 
www.papersdeversalia.com 
 
Biblioteques públiques dels municipis del Vallès Oc cidental 
www.sabadell.cat/bims 
www.diba.es/biblioteques 
 
Universitats de Catalunya: públiques, privades i no  presencials 
Pàgines web 
 
Llibreria La Llar del Llibre    Llibreria Laie 
Passeig de la Plaça Major, 34    Pau Claris, 85 
08202 Sabadell      08010 Barcelona 
www.llardelllibre.cat      www.laie.es 
 
Llibreria Tècnica      Llibreria La Central 
Tres Creus, 65-73      Mallorca, 237 
08202 Sabadell      08205 Barcelona 
        www.lacentral.com 
 
Llibreria Paes      Llibreria La Casa del Llibre 
Av. Concòrdia, 67      Passeig de Gràcia, 62 
08206 Sabadell      08007 Barcelona 
        www.casadellibro.com 


