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CIUTAT DE CARLET

VII PREMI DE NARRATIVA CIUTAT DE CARLET
1. Hi podran concórrer treballs narratius de ficció, en qualsevol modalitat (relats, novel·la...), escrits en valencià o en qualsevol altra varietat de la llengua.
2. Les obres, que hauran de ser originals i inèdites, tindran entre 90 i 180 pàgines DIN-A4, font de lletra Times New Roman, grandària 12, interlineat 1,5. No hi podran
concursar obres guardonades en altres certàmens. Presentada l’obra al premi, no es podrà retirar per fer-hi correccions o ampliar-ne el text. El guanyador/a haurà
d’acceptar per escrit la concessió del premi en el moment en què se li comunique i comprometre’s a participar en l’acte públic de lliurament del premi, com també en
els actes promocionals que s’organitzen.
3. Els treballs seran tramesos en format PDF a l’adreça electrònica oberta expressament per al premi (premiciutatdecarlet@gmail.com) fins al 31 de juliol de 2022.
L’assumpte del correu serà “NARRATIVA” i l’arxiu durà com a nom el títol de l’obra; en el document PDF no constarà el nom de l’autor/a ni cap referència explícita que
l’identifique, si bé es podran usar pseudònims. En un altre arxiu, també en format PDF, hauran de consignar-se les dades següents: títol de l’obra concursant,
pseudònim si n’hi ha, nom complet de l’autor/a, còpia digitalitzada del DNI, adreça, adreça electrònica i telèfon de contacte. Aquest segon arxiu durà com a nom “PLICA
+ títol de l’obra”. L’organització contestarà els correus dels concursants com a garantia que s’han rebut correctament.
4. Hi haurà un únic premi, indivisible, de 3.000 euros (subjecte a les retencions que pertoquen legalment) i la publicació de l’obra. El premi podrà ser declarat desert si
les obres presentades no reuneixen, a criteri del jurat, mèrits suficients o no s’ajusten a les condicions de la convocatòria. El jurat podrà fer mencions honorífiques de
l’obra obres ﬁnalistes.
5. L’obra guanyadora serà publicada en la col·lecció MANUZIO NARRATIVA de l’editorial Neopàtria.
6. El jurat del VII Premi de Narrativa Ciutat de Carlet el formaran l’alcaldessa, que tindrà la condició de presidenta, i vocals nomenats entre persones de reconegut
prestigi en l’àmbit literari i cultural. El jurat farà una proposta d’atorgament del premi i l’alcaldessa de l’Ajuntament de Carlet dictarà la resolució corresponent.
7. El premi es lliurarà la nit del 26 de novembre de 2022, en el transcurs d’un acte i sopar literari públics.
8. L’editorial Neopàtria es reserva el dret de publicar en qualsevol de les seues col·leccions, durant tres mesos després de donar el premi i d’acord amb l’autor/a, els
treballs presentats no premiats i que tinguen la suficient qualitat i interés.

VII PREMI DE POESIA XAVIER CASP
1. Hi podran concórrer treballs poètics, en qualsevol modalitat, escrits en valencià o en qualsevol altra varietat de la llengua.
2. Les obres, que hauran de ser originals i inèdites, tindran entre 60 i 120 pàgines, font de lletra Times New Roman, grandària 12. No hi podran concursar obres
guardonades en altres certàmens. Presentada l’obra al premi, no es podrà retirar per fer-hi correccions o ampliar-ne el text. El guanyador/a haurà d’acceptar per escrit
la concessió del premi en el moment en què se li comunique i comprometre’s a participar
en l’acte públic de lliurament del premi, com també en els actes promocionals que s’organitzen.
3. Els treballs seran tramesos en format PDF a l’adreça electrònica oberta expressament per al premi (premiciutatdecarlet@gmail.com) fins al 31 de juliol de 2022.
L’assumpte del correu serà “POESIA” i l’arxiu durà com a nom el títol de l’obra; en el document PDF no constarà el nom de l’autor/a ni cap referència explícita que
l’identifique, si bé es podran usar pseudònims. En un altre arxiu, també en format PDF, hauran de consignar-se les dades següents: títol de l’obra concursant,
pseudònim si n’hi ha, nom complet de l’autor/a, còpia digitalitzada del DNI, adreça, adreça electrònica i telèfon de contacte. Aquest segon arxiu durà com a nom
“PLICA+ títol de l’obra”. L’organització contestarà els correus dels concursants com a garantia que s’han rebut correctament.
4. Hi haurà un únic premi, indivisible, de 1.500 euros (subjecte a les retencions que pertoquen legalment) i la publicació de l’obra. El premi podrà ser declarat desert si
les obres presentades no reuneixen, a criteri del jurat, mèrits suﬁcients o no s’ajusten a les condicions de la convocatòria. El jurat podrà fer mencions honoríﬁques de
l’obra o obres finalistes.
5. El treball guanyador serà publicat en la col·lecció de poesia MARE NOSTRUM de l’editorial Neopàtria.
6. El jurat del VII Premi de Poesia Xavier Casp el formaran l’alcaldessa, que tindrà la condició de presidenta, i vocals nomenats entre persones de reconegut prestigi en
l’àmbit literari i cultural. El jurat farà una proposta d’atorgament dels premis i l’alcaldessa de l’Ajuntament de Carlet dictarà la resolució corresponent.
7. El premi es lliurarà la nit del 26 de novembre de 2022, en el transcurs d’un acte i sopar literari públics.
8. L’editorial Neopàtria es reserva el dret de publicar en qualsevol de les seues col·leccions, durant tres mesos després de donar el premi i d’acord amb l’autor/a, els
treballs presentats no premiats i que tinguen la suficient qualitat i interés.

III PREMI DE RELAT BREU MARIBEL VENDRELL MENDOZA
1. Hi podran concórrer relats curts de ficció, en qualsevol gènere (fantàstic, policíac, etc.) escrits en valencià o en qualsevol altra varietat de la llengua.
2. Les obres, que hauran de ser originals i inèdites, tindran entre 10 i 25 pàgines DIN-A4, font de lletra Times New Roman, grandària 12, interlineat 1,5. No hi podran
concursar obres guardonades en altres certàmens. Presentada l’obra al premi, no es podrà retirar per fer-hi correccions o ampliar-ne el text. El guanyador/a haurà
d’acceptar per escrit la concessió del premi en el moment en què se li comunique i comprometre’s a participar en l’acte públic de lliurament del premi, com també en
els actes promocionals que s’organitzen.
3. Els treballs seran tramesos en format PDF a l’adreça electrònica oberta expressament per al premi (premiciutatdecarlet@gmail.com) fins al 31 de juliol de 2022.
L’assumpte del correu serà “RELAT BREU” i l’arxiu durà com a nom el títol de l’obra; en el document PDF no constarà el nom de l’autor/a ni cap referència explícita que
l’identifique, si bé es podran usar pseudònims. En un altre arxiu, també en format PDF, hauran de consignar-se les dades següents: títol de l’obra concursant,
pseudònim si n’hi ha, nom complet de l’autor/a, còpia digitalitzada del DNI, adreça, adreça electrònica i telèfon de contacte. Aquest segon arxiu durà com a nom “PLICA
+ títol de l’obra”. L’organització contestarà els correus dels concursants com a garantia que s’han rebut correctament.
4. Hi haurà un premi de 600 euros i tres accèssits de 300 euros, indivisibles, que inclouen la publicació dels textos. Un dels accèssits es reserva a menors de 19 anys,
en data 31 de juliol de 2022, els quals hauran d’incloure la paraula “menor” en el nom de l’arxiu: “menor + títol de l’obra”. Si no hi ha cap guardonat menor de 19
anys, aquest accèssit podrà concedir-se a majors. Els premis en metàl·lic estaran subjectes a les retencions que pertoquen legalment. Els premis podran ser
declarats deserts si les obres presentades no reuneixen, a criteri del jurat, mèrits suficients o no s’ajusten a les condicions de la convocatòria.
5. Els treballs guardonats seran publicats en la col·lecció MANUZIO NARRATIVA de l’editorial Neopàtria.
6. El jurat del III Premi de Relat Breu Maribel Vendrell Mendoza el formaran l’alcaldessa, que tindrà la condició de presidenta, i vocals nomenats entre persones de
reconegut prestigi en l’àmbit literari i cultural. El jurat farà una proposta d’atorgament dels premis i l’alcaldessa de l’Ajuntament de Carlet dictarà la resolució
corresponent.
7. El premi es lliurarà la nit del 26 de novembre de 2022, en el transcurs d’un acte i sopar literari públics.
8. L’editorial Neopàtria es reserva el dret de publicar en qualsevol de les seues col·leccions, durant tres mesos després de donar el premi i d’acord amb l’autor/a, els
treballs presentats no premiats i que tinguen la suficient qualitat i interés.”

