I CERTAMEN LITERARI DE XERESA
edició 2012
Per tal de promoure i difondre l'ús literari del valencià, la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Xeresa ha decidit convocar i impulsar el I CERTAMEN LITERARI de
NARRATIVA DE XERESA. Es regirà d'acord amb les següents bases:
1. PARTICIPANTS
S’adreça als residents en Xeresa en edat de 4 anys endavant, diferenciats en cinc nivells.
2. TEMA i FORMAT
El Certamen serà de creació narrativa literària, i el treball podrà anar acompanyat d'il·lustracions que també
seran avaluades. Les obres seran en valencià, originals, inèdites i de tema lliure. Cada autor/a només podrà
presentar un màxim d’una obra. L'obra s’ha de presentar amb lletra Arial en cos 12, o bé manuscrits. L’extensió
màxima serà de:
-nivell 1: en edat igual o majors de 16 anys
10 pàgines
-nivell 2: de 12 a 15 anys
5 pàgines
-nivell 3: de 8 a 11 anys
3 pàgines
-nivell 4: de 6 a 7 anys
2 pàgines
-nivell 5: de 4 a 5 anys
1 pàgina
En este nivell 5, els textos estaran sempre manuscrits pels xiquets/xiquetes, tot i que poden aparéixer altres
cal·ligrafies, d'adults o ordinador, per fer – los més llegibles.
3. PRESENTACIÓ
Anirà signat amb pseudònim i l'edat, i ha d’aparèixer obligatòriament a l’obra, a la primera pàgina, baix el títol
de la narració. L'obra s'acompanyarà d'un sobre amb el mateix pseudònim, dins del qual hi hauran les següents
dades:
Títol de la narració
Nom i cognoms de l’autor/a
Pseudònim
Adreça i telèfon de contacte de l'autor/a i, si s'escau, del pare/mare/tutor.
Signatura per l'autor/a i, si s'escau, del pare/mare/tutor amb la llegenda: He llegit les bases d’aquesta
convocatòria i n’accepte les condicions de participació.
Les obres es poden entregar fins el 14 d'abril de 2012 a la Casa de Cultura de Xeresa, en horari de 16:30 a 19:30
hores, i han de contenir obligatoriament una declaració jurada signada per l'autor/a o, si s'escau, pel
tpare/mare/tutor, que garantisca que l’obra és inèdita.
4. JURAT i LLIURAMENT DELS PREMIS
El jurat estarà format per persones especialistes en la materia de literatura, i escriptors.
La decisió del jurat es farà pública el dia 21 d'abril a la Casa de Cultura de Xeresa, dins el marc dels actes de la
celebració del 23 d'abril, Dia del Llibre, juntament amb altres associacions culturals de Xeresa. També es
publicarà en suport digital al web www.xeresa.es de l'Ajuntament de Xeresa.
5. PREMIS
S’estableixen 5 nivells amb un premi únic per cadascun. Serà un lot de llibres i una assistènia a un acte
relacionat amb la cultura en general, amb totes les despeses pagades d'entrada i del transport públic per al
guanyador i un acompanyant, a un lloc a acordar dintre del ràdio de 50 Km.
6. CESSIÓ DE DRETS DE L'OBRA GUANYADORA, I LES OBRES NO PREMIADES.
L’Ajuntament de Xeresa es farà càrrec de la primera edició de les obres guanyadores, que es publicaran en
suport digital al web www.xeresa.es dins l’any de l’obtenció del premi. I en suport paper en cada full
d'informació cultural XERESA CULTURAL.
No obstant això, l’autor/a guanyador/a podrà publicar l’obra pel seu compte, i en cada cas haurà de fer constar
que aquest relat ha obtingut el primer premi, en la I EDICIO DEL CERTAMEN LITERARI DE NARRATIVA DE
XERESA.
Les obres no premiades podran passar a recollir - les per la Casa de Cultura de l'1 al 31 del mes de maig de
2012. Les obres no reclamades quedaran en propietat de l'Ajuntament per al Fons Cultural de Xeresa.
7. RESOL·LUCIÓ FINAL
Les decisions del jurat seran inapel·lables. El jurat resoldrà de manera irrevocable qualsevol incidència que
puga produir-se. La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

Telèfon d’informació: 96 2895378, i a la Casa de Cultura de Xeresa

