INTRODUCCIÓ:
L’Ajuntament de La Vall de Laguar, amb la col·laboració de la MACMA, convoca la 2ª
Edició dels Premis Cavall de Laguar de Poesia i Relat.

PLAÇOS I PRESENTACIÓ:
I.

II.

Els treballs es presentaran per correu electrònic a l’adreça:
cavalldelaguar@hotmail.com. Els treballs s’enviaran a l’adreça expressada, en
format doc o pdf i amb el títol de l’obra com a nom de l’esmentat arxiu. En la
primera pàgina del treball haurà de figurar únicament el títol. Caldrà adjuntar-hi
un altre document en el correu electrònic amb el nom de PLICA que dins contindrà
el títol real de l’obra, la identitat de l’autor o autora i el seu domicili i telèfon.
El termini d’admissió d’obres aspirants finalitzarà el 26 d’agost a les 23:59 de
2021. Tots el treballs que entren al correu electrònic en data 27 d’agost quedaran
excloses, llevat que l’interessat acredite haver-lo enviat en data 26 d’agost.

REQUISITS DE REDACCIÓ
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

Els treballs hauran de ser INÈDITS i no podran haver estat guardonats en altres
certàmens.
Els treballs hauran d’estar escrits en VALENCIÀ, a doble espai i amb tipografia
Arial o Times New Roman a mida 12.
Podran optar al premi obres de NARRATIVA CURTA i de POESIA i de TEMA
LLIURE.
En el cas de la categoria de relat l’extensió dels treballs no serà inferior a 5.000
caràcters ni superior a 20.000 caràcters, incloent espais en blanc.
En el cas de la categoria de poesia no hi ha una extensió mínima, sent la màxima
extensió de 10.000 caràcters, incloent espais en blanc però s’entén la creació
d’un o més poemes amb llibertat quant a estil.
Els guanyador estan obligats a garantir l’originalitat dels treballs abans del
lliurament del premi.
PÚBLIC AL QUE VA DIRIGIT

I.

No hi ha cap limitació d’edat pel que fa a la participació als premis.
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BASES DE LA
CONVOCATÒRIA

BASES DE LA
CONVOCATÒRIA

PREMIS
I.

S’estableixen dos premis:

a) Un Premi de Relat, amb una dotació econòmica de 800 euros per als guanyadors
o guanyadores.
b) Un Premi de Poesia, amb una dotació econòmica de 800 euros per als guanyadors
o guanyadores.
II.

Els imports esmentats són bruts, al expenses de les retencions fiscals legalment
estipulades.

NORMES

II.
III.

Els o les aspirants podran presentar-se a les dues categories però només podran
guanyar en un dels segments.
El guanyador o guanyadora no podrà tornar a guanyar en la mateixa categoria
almenys durant les cinc següents convocatòries del guardó.
Els premis guardonats no podran ser compartits ni tampoc s’admetrà la
concessió d’accèssits.

JURATS I QUALIFICACIÓ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Les obres guanyadores seran seleccionades per un jurat qualificat en la matèria i
presidit pel Regidor de Cultura de l’Ajuntament de La Vall de Laguar.
La deliberació del jurat es farà de la següent manera: el jurat triarà un grup de
finalistes amb qualitat suficient per a optar al premi.
En votacions successives, i per eliminació, s’escollirà el guanyador o guanyadora
de cada modalitat.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.
Es farà públic el dia 30 de Setembre 2021. Posteriorment es publicarà la data
d’entrega de premis.
Serà obligatòria la presència de cadascun dels autors o autores guardonats,
entenent-se, si algun d’ells no hi assisteix, que renuncia al premi.
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I.

BASES DE LA
CONVOCATÒRIA

CONDICIONS DE PUBLICACIÓ
I.
II.

Els treballs premiats podran ser publicats de la forma que l’entitat convocant
considere oportuna.
Amb el temps, l’entitat convocant podrà decidir-ne també la publicació, d’un
o més treballs premiats, en un volum conjunt o de la manera que considere més
adequada.

RESERVA DE DRETS
I.
II.

L’entitat convocant es reserva tots els drets sobre el treballs guardonats i els
premis seran atorgats en concepte de DRETS D’AUTOR.
Els autors o autores conservaran la propietat intel·lectual de l’obra guardonada.

TERMES I CONDICIONS
El sol fet de concórrer a aquests premis implica la total acceptació de les bases.

AJUNTAMENT DE LA VALL DE LAGUAR
REGIDORIA DE CULTURA I PATRIMONI
(En Òscar Soria Moll)
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I.

