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XLI premi de poesia Màrius Torres 
 

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes ha decidit convocar el premi de 
poesia “Màrius Torres” d’acord amb les bases següents: 
 

1. Poden optar-hi tots els alumnes de 3r i 4t 
d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius que cursin 
actualment els seus estudis en algun centre 
situat a les Terres de Lleida i la Franja de 
Ponent. 

2. Els poemes han de ser escrits en llengua 
catalana. 

3. Els originals (de tema lliure) no han de tenir 
una extensió superior als 50 versos. 

4. Han de presentar-se escrits a màquina i per 
triplicat a la secretaria de l’INS Màrius Torres 
(C. Narcís Monturiol, 2   25002 de Lleida) abans 
de les 13’00 h del 16 de març de 2018. El nom 
i l’adreça de l’autor han de figurar en una plica 
a part. 

5. A més, s’hauran d’enviar en format digital 
(document word) a l’adreça de correu 
premismariustorres@gmail.com (indicant el 

pseudònim de l’autor/a a l’assumpte) 

6. El jurat el formaran dos representants de l’AMPA, un representant del 
departament de Català i un del de Castellà, dos representants del món literari 
de Ponent, un dels quals actuarà com a secretari. 

7. El lliurament del premi “Màrius Torres” de poesia, així com dels dos accèssits 
que es concediran, es farà al centre en l’acte acadèmic que se celebrarà amb 
motiu del dia de Sant Jordi. 

8. L’import del premi és de 250 € i el dels accèssits, de 125 € i 100 €, 
respectivament. Els premis es poden declarar deserts si no reuneixen la 

qualitat necessària segons l’opinió del jurat. 

9. Els treballs han de ser inèdits i no es poden presentar simultàniament en la 
mateixa convocatòria anual dels premis “Màrius Torres” i “Sant Jordi”. 

10. Els estudiants premiats han de justificar la seva situació acadèmica. 
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