
 
 

 

 

I CONCURS DE POESIA VISUAL “BENVIST” 2023  
 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt amb la col·laboració de l’artista plàstic i poeta visual Miquel Mercader, 
organitza el I Concurs de Poesia Visual que porta per títol “BENVIST”. 
 
La participació al concurs consisteix en crear una obra de poesia visual (creació poètica i experimental basada 
en recursos visuals) 
 
Participants. Podrà participar qualsevol persona major de 14 anys. Hi haurà dues categories: Juvenil: de 14 
a 17 anys i General: majors de 18 anys. 

Temàtica. Món rural.  
Les obres presentades no podran representar cap forma de violència o menystenir races, ni llengües, ni 
cultures, ni sexe.  
 
Obres.  

 Categoria d’adults: una única obra per persona. Les obres presentades han de ser en format 
fotografía, han de ser originals i inèdites, i que no s’hagi presentat en cap altre certamen. Així mateix 
no poden haver estat difoses a xarxes socials ni en mitjans impresos. Podran ser realitzades 
mitjançant qualsevol técnica d’edició. No s’admeten creacions en 3D (escultures, objectes..) enviats 
al concurs que no siguin representats mitjançant una o vàries fotografies i que hagin estat realizats 
específicament per aquest concurs. L'autor es compromet a tenir tots els drets d’autoria sobre l’obra 
presentada. 

 

 Categoria Juvenil: una única obra per persona o bé una única obra realitzada per un màxim de 4 
persones. Podran participar al concurs les obres realitzades als tallers de poesia visual organitzats 
per la biblioteca Ca l’Oliveres amb la col·laboració dels Instituts del municipi. Si l’obra es presenta 
en grup caldrà fer constar les dades dels quatre participants i assignar un representant del grup.  

 

Presentació. Els treballs/obres seran tramesos en format PDF a l’adreça electrònica 
llam.concursbenvist@llicamunt.cat. La mida ha de ser DIN A3 (30x40 cm) amb una resolució de 300 ppi. En 
el correu s’hi haurà de posar el títol de l’obra i la categoria a la qual es presenta i s’hi hauran d’adjuntar dos 
arxius: el primer, únicament amb l’obra, i el segon, també en format PDF, s’hi hauran de consignar les 
següents dades: Títol de l’obra concursant, nom complet de l’autor, adreça completa, telèfon de contacte i 
correu electrònic.  

L’organització contestarà els correus dels concursants com a garantia que s’han rebut correctament les 
obres. 

Termini. El termini per presentar les obres és de l’1 al 25 de març de 2023. 
 
Premis.  

En la categoria General (majors de 18 anys) hi haurà els següents premis:  

 

– Primer premi de 300 euros  

– Segon premi de 200 euros. 

– Tercer premi de 100 euros. 
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En la categoria Juvenil (de 14 a 17 anys) hi haurà un únic premi per a l’obra premiada: 

 

  –Un val de 100€ per gastar a qualsevol de les botigues Media Markt, i un val de 50€ a gastar a La Botiga de 
Lliçà d’Amunt. 
 
Jurat. El jurat estarà format per diferents persones que puntuaran les obres seguint criteris definits per 
l’organització: originalitat, creació, materials, i imatge fotogràfica. Formaran part del jurat:  l’artista plàstic i 
poeta visual, Miquel A. Mercader, un/a representant de la Regidoria de Cultura, una representant de la 
Biblioteca Ca l’Oliveres, el poeta visual i fotògraf, Guillem Dotú, el professor de la matèria de Visual i Plàstica 
de l’Institut Lliçà, Jaume Parera, i el dissenyador gràfic Pere Gendre. 
 
La decisió del jurat serà inapel·lable. Fins i tot en el cas que els premis es declarin deserts. 

 
Veredicte. Les obres premiades es faran públiques el divendres 21 d’abril a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Ca l’Oliveres de Lliçà d’Amunt. Les obres més representatives segons el criteri del jurat seran exposades del 
22 d’abril al 27 de maig de 2023 a la Biblioteca de Ca l’Oliveres. 

 
Avís legal: 
 

 Els participants que resultin premiats permeten explícitament que el seu nom i cognoms es publiquin 
en els canals de difusió de l’Ajuntament de LLiçà d’Amunt i de la Biblioteca Ca l’Oliveres, incloses les 
Xarxes socials corresponents. 
 

 Les obres premiades i tots els drets de reproducció i explotació quedaran en propietat de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, tot i que es farà esment de l’autor a qualsevol publicació. Les obres 
premiades es podran utilitzar per a la difusió i la publicitat. Aquesta autorització s’entén concedida 
sense limitació temporal ni territorial, i per tantes ocasions com l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
consideri oportú, sense que en cap cas es pugui fer ús comercial d’aquestes imatges. 
 

 Durant l’acte de lliurament de premis es realitzaran fotografies dels participants que podran ser 
difoses en diversos mitjans de comunicació de l’Ajuntament i la Biblioteca de Lliçà d’Amunt. Els 
participants així com els guanyadors del concurs autoritzen a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a la 
realització de fotografies on apareguin individualment o en grup i a la publicació de les mateixes en 
els mitjans de comunicació esmentats anteriorment, a efectes de difusió informativa.  
 

 Els participants que es presentin a la categoria juvenil hauran de presentar el document de protecció de 
dades personals i de drets d’imatge signat pels seus tutors legals.   
 

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.  
 


