XXXII PREMIS VILA DE CATARROJA
XXIII

PREMI BENVINGUT OLIVER DE POESIA

L’Ajuntament de Catarroja, mitjançant la Regidoria de Cultura, convoca el XXIII Premi
Benvingut Oliver de poesia, i enllaça, així, amb la llarga tradició de certàmens
culturals convocats al nostre poble.
Les bases d’esta convocatòria són les següents:
1. TEMA: El tema és lliure i l’extensió mínima ha de ser la pròpia d’un llibre de poesia.
Els treballs han d’estar escrits necessàriament en valencià i ser inèdits.
2. PRESENTACIÓ: Els treballs s’han de presentar per quadruplicat i signats amb
pseudònim. Cal fer-hi constar el nom del certamen al qual opta el concursant. La
identitat de l’autor ha d’anar en una plica a part i tancada i ha de constar del nom i
cognoms, del DNI, de l’adreça i del telèfon de contacte.
3. TERMINI DE PRESENTACIÓ: El termini d’admissió d’originals finalitzarà el 3 de
setembre de 2010, a les 14 hores, i les obres s’hauran de presentar al Registre
General de l’Ajuntament de Catarroja (Oficina Integrada d’Atenció Ciutadana, pl.
Major, núm. 5, 46470 Catarroja).
4. JURAT: El jurat estarà compost per Jaume Pérez Montaner, Marc Granell i Eusebi
Morales, i la seua decisió serà inapel·lable. El jurat resoldrà les qüestions no previstes
en estes bases, la modificació de les quals no podrà ser causa d’impugnació. El jurat
podrà deixar-lo sense adjudicar si considera que cap obra oferix la qualitat suficient.
En este cas, l’import del premi passarà a incrementar la dotació econòmica de la
pròxima convocatòria del concurs.
5. PREMIS: Es concedirà un únic premi de 4.500 €, que és, alhora, el pagament dels
drets d’autor de la primera edició.
6. PUBLICACIÓ: Perifèric Edicions publicarà el llibre guardonat. L’editorial podrà, així
mateix, publicar l’obra finalista si així ho recomana el jurat.
7. LLIURAMENT: El veredicte del jurat serà comunicat personalment al guanyador, que
rebrà el premi al mes de setembre de 2010 durant la Setmana Cultural que, amb motiu
dels XXXII Premis Vila de Catarroja, s’hi celebrarà i al lloc on, oportunament, indicarà
l’organització.
8. OBSERVACIÓ: El fet de participar en el certamen representa la plena acceptació
d’estes bases per part dels concursants.

