
Bases del 19è
      PREMI LAMBDA
    de Fotografía 2015

Bases del 14è
PREMI  LAMBDA
de Poesia 2015

A. L’objectiu d’aquest premi és fomentar la creació i difusió de 
poemes de temàtica LGTB que contribueixi al reconeixement 
social del col·lectiu LGTB,  finalitat primordial de l’entitat 
organitzadora, el Casal Lambda.

B. Poden optar al 14è Premi Lambda de Poesia tots aquells 
poemes de temàtica LGTB, escrits o traduïts al català que no 
hagin estat premiats en altres concursos, ni hagin estat 
presentats a cap certamen pendent d’adjudicació, ni hagin 
estat editats en cap publicació, revista o qualsevol altre format. 

C. La participació podrà constar d’un o més poemes, indepen-
dents o relacionats entre sí, d’una llargada total d’entre 50 i 100 
versos aproximadament escrits en Word.

D. Se’n presentaran 7 còpies, amb el títol i el lema que s’hagin 
escollit. S’hi adjuntarà un sobre tancat, on s’escriurà a l’exterior 
el títol i el lema utilitzat.  A dins hi constaran les dades de 
l’autor/a (nom, cognom, domicili, telèfon i adreça electrònica), 

  Bases del 18è
    PREMI  LAMBDA
     de Còmic 2015

A. L’objectiu d’aquest premi és fomentar la realització i difusió 
de còmics de temàtica LGTB que contribueixi al reconeixement 
social del col·lectiu LGTB, finalitat primordial de l’entitat 
organitzadora, el Casal Lambda.

B. Poden optar al 18è Premi Lambda de Còmic tots aquells 
còmics de temàtica LGTB, escrits o traduïts al català que no 
hagin estat premiats en altres concursos, ni hagin estat 
presentats a cap certamen pendent d’adjudicació, ni hagin 
estat editats en cap publicació, revista o qualsevol altre format. 

A. L’objectiu d’aquest premi és fomentar la producció 
fotogràfica de temàtica LGTB que contribueixi al reconeixe-
ment social del col·lectiu LGTB,  finalitat primordial de l’entitat 
organitzadora, el Casal Lambda.

B. Poden optar al 18è Premi Lambda de Fotografia totes 
aquelles fotografies que no hagin estat premiades en altres 
concursos, ni hagin estat presentades a cap certamen pendent 
d’adjudicació, ni hagin estat editades en cap publicació, revista 
o qualsevol altre format. 

C. Les obres han de presentar-se en blanc i negre o en color 
amb unes dimensions de 21cm x 29,50cm (DINA4).

D. Cada obra portarà un títol. Dins d’un sobre tancat hi haurà 
les dades de l’autor/a (nom, cognom, domicili, telèfon, i adreça 
electrònica), un pseudònim (en el cas que desitgi que el seu 
nom resti confidencial), una fotocòpia del DNI i una declaració 
signada per l’autor/a on certifiqui que l’obra és original i inèdita, 
i que en posseeix tots els drets. Els autors es comprometen a 
no retirar les obres abans de fer-se públic el veredicte del jurat.

E. La dotació d’aquest 19è Premi Lambda de Fotografia és de 
250€. El premi podrà ser declarat desert. El veredicte del jurat 
serà inapel·lable.

C. La historia haurà de constar d’un mínim de 2 pàgines i un 
màxim de 4, en format DINA4 o proporcional, i en qualsevol 
tècnica. En cas de no dominar la retolació dels textos es 
permetrà que el títol i els textos siguin fets a llapis, adjuntant-hi 
en tot cas el text escrit.

D. Es presentaran 5 còpies, amb el títol i el lema que s’hagin 
escollit. S’hi adjuntarà un sobre tancat, on s’escriurà a l’exterior 
el títol i el lema utilitzat.  A dins hi constaran les dades de 
l’autor/a (nom, cognom, domicili, telèfon, i, adreça electrònica), 
un pseudònim (en el cas que desitgi que el seu nom resti 
confidencial), una fotocòpia del DNI i una declaració signada 
per l’autor/a on certifiqui que l’obra és original i inèdita, i que 
en posseeix tots els drets. Els autors es comprometen a no 
retirar les obres abans de fer-se públic el veredicte del jurat.

E. La dotació d’aquest 18è Premi Lambda de Còmic és de 
250€. El premi podrà ser declarat desert. El veredicte del jurat 
serà inapel·lable.

un pseudònim (en el cas que desitgi que el seu nom resti 
confidencial), una fotocòpia del DNI i una declaració signada 
per l’autor/a on certifiqui que l’obra és original i inèdita, i que 
en posseeix tots els drets. Els autors es comprometen a no 
retirar les obres abans de fer-se públic el veredicte del jurat.

E. La dotació d’aquest 14è Premi Lambda de Poesia és de 
250€. El premi podrà ser declarat desert. El veredicte del jurat 
serà inapel·lable.

 Bases del 14è
    PREMI  LAMBDA
 de Conte 2015

Nou Concurs de curtmetratges

A. L’objectiu d’aquest premi és fomentar la realització i difusió 
de contes de temàtica LGTB que contribueixi al reconeixement 
social del col•lectiu LGTB,  finalitat primordial de l’entitat 
organitzadora, el Casal Lambda.

B. Poden optar al 14è Premi Lambda de Conte tots aquells 
contes de temàtica LGTB, escrits o traduïts al català que no 
hagin estat premiats en altres concursos, ni hagin estat 
presentats a cap certamen pendent d’adjudicació, ni hagin 
estat editats en cap publicació, revista o qualsevol altre format. 

C. El conte haurà de tenir un mínim de 5 pàgines i un màxim 
de 10, format DINA4, escrites en Word, a doble espai i cos lletra 
12.

D. Se’n presentaran 7 còpies, amb el títol i el lema que s’hagin 
escollit. S’hi adjuntarà un sobre tancat, on s’escriurà a l’exterior 
el títol i el lema utilitzat.  A dins hi constaran les dades de 
l’autor/a (nom, cognom, domicili, telèfon, i si en té, adreça 
electrònica), un pseudònim (en el cas que desitgi que el seu 
nom resti confidencial), una fotocòpia del DNI i una declaració 
signada per l’autor/a on certifiqui que l’obra és original i inèdita, 
i que en posseeix tots els drets. Els autors es comprometen a 
no retirar les obres abans de fer-se públic el veredicte del jurat.

E. La dotació d’aquest 14è Premi Lambda de Conte és de 
250€. El premi podrà ser declarat desert. El veredicte del jurat 
serà inapel·lable.

L’Assessoria educativa del Casal Lambda, en el marc 
de la mostra de cinema FIRE, organitza el primer 
concurs de curtmetratges. Pots
consultar les bases a www.lambda.cat
Per a més informació:
educacio@lambdaweb.org


