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III PREMI LITERARI JOVE «CIUTAT D’ALGEMESÍ» 

ESPAI JOVE 2014 

 
BASES 
 

1. Hi podrà concórrer qualsevol autor o autora d’edat compresa entre els 8 i els 30 anys, dividits en tres 

categories: 

  – De 8 a 12 anys 

 – De 13 a 17 anys 

– De 18 a 30 anys 

 

2. Els treballs han de ser originals i inèdits i no han d’haver estat guardonats en altres premis. 

 

3. Els originals es presentaran redactats en valencià. El tema és lliure. 

 

4. L’extensió dels originals serà d’un màxim de 4 fulls DIN A4,  mecanografiats a una cara. Cada pàgina 

constarà de 30 línies, amb lletra Arial, grandària 12, i interlineat d’1,5 línies. 

 

5. El termini de presentació dels originals és el 5 de desembre de 2014.  Les obres s’hauran de presentar per 

algun dels procediments següents: 

 

a) Per correu electrònic a l’Espai Jove <espaijove@algemesi.net> adjuntant dos arxius: l’un denominat 

«Títol de l’obra», que continga l’obra presentada, i l’altre denominat «Dades», que continga les dades 

de l’autor (nom, cognoms, adreça, població, número de telèfon de contacte i una fotocòpia del 

document nacional d’identitat o passaport).  

b) Directament en l’Espai Jove d’Algemesí, c/ Escoles, 5,  en un sobre tancat sota pseudònim i amb la 

plica corresponent que contindrà el nom i els cognoms de l’autor així com la seua adreça completa, el 

número  de telèfon i una fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport. Tant en la portada 

dels treballs com en l’exterior del sobre figurarà de forma destacada III PREMI LITERARI JOVE «CIUTAT 

D’ALGEMESÍ» i el títol del relat. 

c) Per correu postal, a l’Espai Jove Algemesí, c/ Escoles, 5, 46680 Algemesí (València), seguint el mateix 

sistema que s’explica en el paràgraf anterior. 

 

6. Els treballs que no s’adjunten per correu electrònic s’hauran de presentar per duplicat. 

 

7. Cada categoria ha de tindre un mínim de tres participants. En cas que una categoria no arriba al mínim, 

quedarà deserta. 

 

8. El jurat estarà format per: 

 – J. Enric Estrela, gestor cultural  

 – Fina Girbés, tècnica lingüística 

– Enric Lluch, escriptor  

 

9. El jurat té la potestat d’atorgar o declarar desert el premi i d’interpretar les presents bases. La decisió del 

jurat serà inapel·lable. 

 

10. El veredicte es donarà a conéixer en la web i en el Facebook de l’Espai Jove, i s’informarà individualment 

els guanyadors. 
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11. L’Ajuntament d’Algemesí es reserva la facultat d’adoptar les mesures que considere oportunes per a 

garantir l’autenticitat dels treballs presentats. 

 

12. El premi per categoria serà una consola d’última generació valorada en 200 euros, que s’haurà d’adquirir en 

un establiment de la localitat que estiga disposat a facturar a l’ajuntament.  

 

13. Els premis s’entregaran en un acte que tindrà lloc a l’Espai Jove, c/ Escoles, 5, el dia 20 de desembre a les 

11.00 h.  

 

14. Els concursants o qualsevol persona autoritzada podran recollir els treballs no premiats en un termini de 15 

dies a partir de la data de lliurament dels premis. Una vegada transcorregut aquest termini, els originals no 

retirats seran destruïts. 

 

15. Tots els treballs que no s’ajusten a aquestes bases quedaran en depòsit i no participaran en la convocatòria.  

 

16. L’Ajuntament d’Algemesí podrà disposar de les obres premiades per a publicar-les en la forma que crega 

oportuna. També podrà publicar, amb el consentiment previ, aquelles obres que el jurat recomane per la seua 

qualitat o interés. 

 

17. La presentació d’originals a aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 
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