Ajuntament de

Catarroja
Qualitat i Futur

XXXII PREMIS VILA DE CATARROJA
VII PREMI BENVINGUT OLIVER DE NARRATIVA JUVENIL
CONVOCAT I ORGANITZAT PER LA REGIDORIA DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE
CATARROJA I PER FLORIDA UNIVERSITÀRIA
L’Ajuntament de Catarroja, a través de la Regidoria de Cultura, i Florida Universitària
convoquen el VII premi Benvingut Oliver de narrativa juvenil, tot enllaçant amb la llarga tradició
de certàmens culturals convocats al nostre poble.
Les bases d’esta convocatòria són les següents:
TEMA:

El tema és lliure i l’extensió mínima ha de ser de 70 fulls mecanografiats per una cara a
dos espais. Els treballs hauran d’estar redactats necessàriament en valencià i ser inèdits.

QUANTITAT I IDENTIFICACIÓ: Els treballs s’hauran de presentar per quadruplicat i amb un
pseudònim o lema amb el nom del concurs a què s’opta. La identitat de l’autor/a es presentarà
en un sobre tancat que inclourà un full amb el nom i els cognoms, el DNI, l’adreça i el telèfon de
contacte. Tant a l’exterior del sobre com en el full de dins, es farà constar el nom del premi al
qual s’opta i el pseudònim o lema del treball presentat.
LLOC DE PRESENTACIÓ I TERMINI D’ADMISSIÓ: Els treballs s’hauran de presentar a l’Oficina
Integrada d’Atenció Ciutadana de Catarroja (plaça Major, núm. 5). El termini de presentació
d’originals finalitzarà el 3 de setembre de 2010, a les 14 hores.
JURAT: El jurat estarà compost per Lourdes Boïgues, Josep Ramon Lluch i Francesc Rodrigo, i
la seua decisió serà inapel·lable. El jurat resoldrà les qüestions no previstes en estes bases, la
modificació de les quals no serà causa d’impugnació.
PREMI: Es concedirà un únic premi de 3.000 €, el qual es considerarà com a pagament dels
drets d’autor de la primera edició.

El jurat podrà deixar el premi sense adjudicar si considera que les obres no tenen qualitat
suficient. En este cas, l’import del premi passarà a incrementar la dotació econòmica de la
pròxima convocatòria del concurs.
EDICIÓ: El llibre guardonat serà publicat per Perifèric Edicions, la qual podrà publicar, si així ho
considera el jurat, l’obra finalista.
LLIURAMENT DE PREMIS: El veredicte del jurat es comunicarà personalment al guanyador i el
premi serà lliurat al llarg del mes de setembre de 2010 en el marc dels XXXII Premis Vila de
Catarroja, al lloc que, oportunament, serà indicat.

El fet de participar en el certamen suposa que els concursants n’accepten plenament les bases.
Telèfon de consulta per a dubtes: Servici de Cultura, 961 261 301, extensions 261, 269 i 206.
Camí Reial, 22 • 46470 Catarroja (València) • Tel.: 96 126 13 01 •
CIF P-4609600-D
ajuntament@catarroja.es

www.catarroja.es

Fax: 96 127 08 45

