
 

 

 
 

                                 
    

 
 

Objectiu: 

L'Associació Amics dels Àngels convoca el V Certament d'Haikus. Un dels nostres 

objectius és promoure accions i projectes que contribueixin a un coneixement més gran 

per tal de despertar la sensibilitat al voltant del món espiritual i la naturalesa. 

 

Bases del certamen: 

● Es presentarà un cicle de entre cinc i deu haikus, escrits en català o castellà, que 

tractarà temes relacionats amb la natura o l'espiritualitat. Només s’admetrà un cicle 

per concursant i els haikus han de ser originals i que no hagin estat publicats mai amb 

anterioritat.  

 

Es presentaran per correu electrònic haikusassoacangels@gmail.com  Cal enviar-los amb 

l'assumpte: «IV Certamen d'Haikus Amics dels Àngels». El cos del missatge inclourà el 

lema o títol del cicle d'haikus i les dades de l'autor (nom i cognoms, adreça, telèfon, 

fotocòpia del DNI i correu electrònic). Els haikus s'adjuntaran al missatge en un 

document d'extensió .doc o .pdf i inclouran un títol o lema.  

 

● El fet de participar-hi suposa l'acceptació de totes les bases de la convocatòria i la 

cessió dels drets per a la publicació dels haikus a la pàgina de l'Associació. Els premis 

podran ser declarats deserts.  

 

Termini d'admissió: 

El termini d'admissió finalitza el dia 5 de març de 2018 i s'acceptaran només aquells 

que hagin estat enviats fins a aquesta data.  

 

Premis: 

Hi haurà dos premis, un per els haikus en català i un altre per als haikus en castellà, 

que consistiran en un lot de llibres cedits per Editorial Kairós.  

El lliurament tindrà lloc a la Llibreria Claret (Carrer Roger de Llúria, 5, Barcelona) el 

dia 5 d’abril de 2018 a les 18,00 hores. 

 

Jurat: 

QUARK Poesia, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i membres de la Junta de 

l’Associació. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es comunicarà als guanyadors.  

 

Els poemes guanyadors seran penjats a la pàgina  www.assocangels.entitatsbcn.net  
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