
I Premi de Narrativa Curta Arnau «Llibertat»

L’Associació Cultural de Comunicació, Ràdio Puçol, en col·laboració 
amb l’Associació Cultural L’Andana. Amics del Patrimoni i la Cultura 
Popular i la Plataforma 14 d’abril de Puçol, amb l’objecte de contribuir 
a la promoció i desenvolupament de la creació literària en valencià així 
com promocionar els valors que va defensar durant la seua curta vida 
Arnau Alonso i Santos, convoca el I Premi de Narrativa Curta Arnau 
«Llibertat».

1. Hi podran concórrer relats curts de ficció, en qualsevol gènere (fantàstic, 
ciència ficció, policíac, històric, etc.) escrits en valencià o en qualsevol 
altra varietat de la llengua. Patrocinat per la Plataforma 14 d’abril s’ator-
garà l’accèssit «Joaquín Navarro», dotat amb material literari i informàtic, 
als relats que destaquen valors republicans com ara el de la llibertat, la 
fraternitat i la igualtat així com els que facen defensa dels drets de les 
persones LGTBI+Q.

2. L’extensió de les obres, que hauran de ser originals i inèdites, ha de tindre 
entre 10 i 20 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 cor-
reccions 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 comprome-
tre’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 (premiarnaullibertat@gmail.com) fins al 19 de 
juny de 2023. L’arxiu durà com a nom «RELAT + títol de l’obra» i en el do-
cument 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 digitalit-
zada del DNI, adreça, correu electrònic 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 de 600 euros, indivisible, que inclou la publicació 
del text. Els premis podran ser declarats deserts si les obres presenta-
des no reuneixen, a criteri del jurat, mèrits suficients o no s’ajusten a les 
condicions de la convocatòria. L’organització del premi es reserva el dret 
de publicar en el mateix llibre, els treballs presentats no premiats i que 
tinguen la suficient qualitat i interés.

5. El treball guardonat així com els seleccionats pel jurat seran publicats en 
un únic volum de la col·lecció MANUZIO NARRATIVA de l’editorial Neo-
pàtria.

 6. El jurat del I Premi de Narrativa Curta Arnau «Llibertat» el formaran en 
aquesta ocasió Manel Alonso i Català, que tindrà la condició de president, 
i com a vocals Mercè Claramunt, Vicent Penya i Manel Hurtado. 

7. El premi es lliurarà la nit del 20 de desembre del 2023, Dia Internacional 
de la Solidaritat Humana, en el transcurs d’un acte públic. 


