
Bases pertanyents al XXII Concurs Juvenil de Poesia i Narrativa Breu 
i VI Concurs de Microrelats en Valencià Casal Jove de Benicàssim, any 2018

BASES

1.  Participants
Poden participar en aquesta convocatòria tots els joves que ho desitgen, residents a Benicàssim, a títol

individual o col·lectiu, i que tinguen entre 12 i 26 anys.

2.  Modalitats (gènere i llengua)
- Poesia en valencià
- Poesia en castellà
- Narrativa breu en valencià
- Narrativa breu en castellà
- Microrelats en valencià (premi especial de Normalització Lingüística)

3.  Categories
S’estableixen tres categories amb les respectives variants lingüístiques:
- Categoria A: de 12 a 14 anys

     -Categoria B: de 15 a 17 anys
     -Categoria C: de 18 a 26 anys

4.   Obres
Les obres han de ser originals i inèdites, i no poden haver estat premiades abans.
S’han de presentar  en format A4, i amb tipus de lletra Arial, mida 10, o Times New Roman, mida 12,

interlineat senzill i text justificat amb el títol de l'obra a l'inici del text, en un document PDF. 
El tema de les obres és d’elecció lliure, i l’idioma, valencià o castellà.
L’extensió en la secció de Poesia és d’un poema d’un mínim de 15 versos i un màxim de 90 versos, en el

cas de més d'un poema, amb continuïtat entre ells, en les tres categories.
L’extensió en la secció de Narrativa és d’un mínim de dos fulls i un màxim de deu, en les tres categories.
L’extensió en la secció de Microrelats és d’un màxim de 200 paraules, en les tres categories.
Cada participant pot presentar un màxim de cinc obres en total (una per gènere i llengua).
IMPORTANT: Es valora positivament una bona presentació i l’absència de faltes d’ortografia.

5.   Presentació
Les obres s’han de presentar en un sobre tancat i en format electrònic (CD). Sobre la part externa del

sobre cal escriure “XXII Concurs Juvenil de Poesia”, “XXII Concurs Juvenil de Narrativa Breu” o “VI
Concurs Juvenil de Microrelats”, segons la modalitat en què es concurse. També s’ha d’especificar la lletra
de la categoria (A, B o C), segons l'edat en la data límit de presentació dels treballs, 3 d’abril de 2018. A més,
cal escriure en lloc visible el títol de l’obra o el lema corresponent i sense cap firma ni circumstància que
permeta la identificació de l’autor. Aquest sobre ha de contindre:

- Un disc compacte (CD) que incloga l’obra o obres que presente a concurs, tot gravat en PDF, i amb el
títol o lema, la lletra de la categoria i la modalitat anotat al disc (també en el títol del PDF). No s’acceptaran
discos on s’hagen gravat les obres en qualsevol altre format.

- Un altre sobre tancat amb el mateix títol o lema de l’obra, categoria i modalitat escrit a l’exterior. Dins
d’aquest sobre anirà la fotocòpia del DNI, una fotografia recent i les dades personals del concursant, telèfons
de contacte, correu-e, etc.

L'incompliment d'algun dels requisits en la presentació de les obres en comportarà l'exclusió.

6.  Termini de presentació
La data límit de presentació dels treballs és el dimarts, 3 d’abril, de 2018, al Casal Jove (c/ Baier, 68),

fins a les 20 h.



7.  Premis
Se n’estableixen 12 (un per cada categoria, gènere i llengua) i 3 premis especials al microrelat escrit en

valencià. La dotació dels premis és la següent:

- Categoria A (de 12 a 14 anys), Poesia en valencià  ............................ 75 € 
- Categoria A (de 12 a 14 anys), Narrativa en valencià  ........................ 75  € 
- Categoria A (de 12 a 14 anys), Poesia en castellà  ............................... 75  € 
- Categoria A (de 12 a 14 anys), Narrativa en castellà  .......................... 75  € 
- Categoria B (de 15 a 17 anys), Poesia en valencià  ............................. 112,50 € 
- Categoria B (de 15 a 17 anys), Narrativa en valencià .......................... 112,50 € 
- Categoria B (de 15 a 17 anys), Poesia en castellà  ............................... 112,50 €
- Categoria B (de 15 a 17 anys), Narrativa en castellà ........................... 112,50 € 

             - Categoria C (de 18 a 26 anys), Poesia en valencià  ...........................… 225 € 
             - Categoria C (de 18 a 26 anys), Narrativa en valencià  ......................… 225 € 
             - Categoria C (de 18 a 26 anys), Poesia en castellà  ............................… 225 € 
             - Categoria C (de 18 a 26 anys), Narrativa en castellà  ........................… 225 € 

- Categoria A (de 12 a 14 anys), Microrelat en valencià.......................…. 75 €
             - Categoria B (de 15 a 17 anys), Microrelat en valencià........................... 100€ 
             - Categoria C (de 18 a 26 anys), Microrelat en valencià  ......................... 200 €

Les  obres  premiades  queden  en  propietat  municipal  i  seran  publicades  en  algun  mitjà  previst  per
l’Ajuntament.

En el cas de detectar-se plagi en alguna obra, aquesta serà eliminada automàticament, així com la resta de
les obres presentades pel mateix participant, si fa al cas.

Les obres no premiades s’han de retirar dins dels tres mesos següents al veredicte del jurat.

8.  Jurat

Presidenta: 
Sra. Susana Marqués Escoín................ Alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Benicàssim
Vocals:
Sra. Vanessa Batalla Latorre................ Regidora de Joventut de l’Ajuntament de Benicàssim
Sr. Josep Francesc Molés i Abad......... Tècnic de Normalització Lingüística de l’Aj. de Benicàssim
Sra. Cèlia Puchol Saura  ...........…...... Propietària de la llibreria Noviembre de Benicàssim
Sra. Carmen Omedes Carpio......Professora de l'àmbit de comunicació del Centre de FPA de Benicàssim
Sr. Lucas Milián Pascual .....……........ Guanyador d’aquest concurs en edicions anteriors
Sr. Francisco Micó Catalán.................. Guanyador d’aquest concurs en edicions anteriors
Sr. Dan Alcaide Montoliu..................... Guanyador d’aquest concurs en edicions anteriors
Sr. Carles Santaemilia ......................... Escriptor local
Secretari: 
Sr. Salvador Bataller Vicent................. Funcionari delegat de Joventut.
En cas de no poder assistir, actuaran com a suplents les persones que designe l'Alcaldia. 

El jurat té l’autorització per a deixar premis deserts si així ho considera, i es reserva el dret d’atorgar
algun accèssit –de 50 euros per a la categoria A, de 100 euros per a la categoria B i de 175 euros per la
categoria  C–  si  ho  estima  convenient  en  modalitat  de  poesia  i  narrativa.  En  modalitat  de  microrelats
l’accèssit substituirà el premi, i serà de 50 € en la categoria A, de 75 € en la categoria B, i de 150 €  en la
categoria C. L'atorgament d’accèssits no pot suposar en cap cas que se supere el muntant econòmic previst
per a la totalitat dels premis. 

La decisió del jurat i el lliurament de premis tindran lloc durant l’acte públic que se celebrarà a aquest
efecte el divendres, 27 d’abril, a les 20 h al Casal Jove de Benicàssim. Es recomana l’assistència a l’acte
d’entrega de premis a totes les persones participants.

La participació en aquest certamen suposa l’acceptació plena d’aquestes bases.
Les presents bases es difondran en els mitjans informatius de l'Ajuntament de Benicàssim, tant impresos

com digitals.
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