PREMIS SEU VELLA 2022
CONVOCATÒRIA
L’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida presenta una nova convocatòria de premis que animin la creativitat i la divulgació sobre el conjunt monumental del
Turó de la Seu Vella de Lleida, a través de la poesia i la
fotografia. Així com el VI concurs de cartells per triar
el que servirà per anunciar els actes del Dia de la Seu
Vella de l’any 2022, la festa que des de 1986 organitza
l’entitat per promocionar i gaudir de manera especial
l’emblemàtic conjunt monumental lleidatà.
Premi Poesia
un primer premi de 300 € i un segon de 150 €
Premi Fotografia
un primer premi de 300 € i un segon de 150 €
VI Concurs Cartells “Dia de la Seu Vella”
premi de 500 €

Disseny i fotografia:
Josep Ignasi Rodríguez Duque

BASES
1. Els treballs han de tractar sobre qualsevol aspecte del conjunt monumental
del Turó de la Seu Vella de Lleida.
2. Tots els treballs presentats als diferents premis seran inèdits i no hauran estat
guanyadors de cap altre premi.
3. Els treballs es presentaran sota un lema o pseudònim. S’adjuntarà un arxiu
amb el nom, NIF, adreça, telèfon i correu electrònic dels autors.
4. Els treballs se presentaran en suport informàtic (els gràfics en format .jpg a
alta definició) i s’han de lliurar abans de les 24 h. del dia 2 d’octubre de 2022 al
correu electrònic, concurs@amicsseuvella.cat de l’Associació Amics de la Seu
Vella de Lleida. Es podrà fer com a documents adjunts o via WeTransfer.

14. Tots els Jurats estaran formats per cinc persones relacionades amb el tema
concret del premi. Com a mínim hi haurà una que serà membre de la Junta
Directiva de l’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida. Els guanyadors del
primer premi de l’any anterior seran convidats a formar-hi part, per la qual cosa
restaran exclosos de poder participar en la present convocatòria en la disciplina
guanyadora. La secretària d’aquesta entitat actuarà com a secretària de cada
Jurat amb veu però sense vot.
15. Els treballs premiats, i aquells que consideri el Jurat, es podran reproduir en
Seu Vella. Anuari d’Història i Cultura de l’Associació Amics de la Seu Vella de
Lleida o en alguna altra publicació de l’Associació.
16. Els membres de la Junta Directiva de l’Associació Amics de la Seu Vella de
Lleida no podran concursar en cap dels premis d’aquesta convocatòria.

5. La llengua utilitzada per al premi de poesia serà preferentment el català, si bé
també es podran elaborar en castellà o aranès.

17. Tots els premis estan subjectes a allò que estableixi la legislació fiscal vigent.

6. Els treballs presentats al premi de poesia tindran l’extensió que l’autor consideri adequada i podran complementar-se amb algun element gràfic.

18. L’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida acusarà rebut de la recepció
de les obres presentades, però no contactarà amb els participants per informar
del veredicte del jurat, llevat d’aquells que hagin resultats premiats.

7. Els treballs presentats al concurs de cartells han de portar obligatòriament la
següent llegenda:
Dia de la Seu Vella 2022
Lleida 30 d’octubre
8. Cada autor no podrà presentar més de tres obres a cada premi.
9. El guanyador del primer premi, o premi únic de l’any anterior, no podrà participar en aquesta edició, en la mateixa modalitat.
10. El Jurat podrà declarar deserts els premis o afegir un accèssit o menció, així
com resoldre qualsevol imprevist no contemplat en aquestes bases.
11. El veredicte del jurat serà anunciat en xarxes socials, a la web i en els mitjans de comunicació de Lleida.

19. La participació en aquesta convocatòria pressuposa la total acceptació
d’aquestes bases i del veredicte del Jurat.
L’habitual premi de Recerca Històrica, que l’any passat va denominar-se Mn. Jesús Tarragona, en memòria del nostre estimat i
recordat president d’honor, serà convocat des de la nova Càtedra Turó de la Seu Vella de la Universitat de Lleida (https://www.
catedraseuvella.org) per a premiar el millor treball de grau
en qualsevol disciplina però amb referència al Turó de la
Seu Vella. El patrocini ho manté l’Associació amb
un primer premi de 700 € i un segon de 300 €.

12. El lliurament dels premis es farà durant l’acte Guardons 2022 que se celebrarà, previsiblement, el proper 29 d’octubre en la mateixa Seu Vella.
13. Els treballs premiats restaran propietat de l’Associació Amics de la Seu
Vella de Lleida, la qual es reserva el dret de la seva primera publicació. Si els
autors premiats volen publicar els seus treballs en un altre lloc, hauran de demanar-ho a l’Associació, la qual en el cas d’acceptar-ho exigirà que figuri clarament visible que el treball va obtenir el premi corresponent dels Premis Seu
Vella. Convocatòria 2022. Associació Amics de la Seu Vella de Lleida.

Amics de la Seu Vella de Lleida
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