BASES

I Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat
Consorci Ribera i Valldigna

XI Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca

XI Premi de Poesia Ibn Jafadja

XVIII Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta

XXI Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre

XXI Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil

XXII Premi Europeu de Divulgació Científica
Estudi General

XXVIII Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira

BASES DELS PREMIS LITERARIS CIUTAT D’ALZIRA

DISPOSICIONS GENERALS
1. L
 es obres participants han de ser originals i inèdites.
2. Els originals, mecanografiats i perfectament llegibles, s’hauran de presentar per quintuplicat i caldrà fer constar en la coberta, a més del títol corresponent i del nom del premi a què es presenta, el nom de l’autor/a, l’adreça i el telèfon. Les obres també poden
presentar-se sota pseudònim; en aquest cas, s’hi haurà d’adjuntar la plica corresponent.
3. E
 l termini de presentació d’originals es tancarà el 16 de setembre de 2016. Una vegada tancat l’esmentat període de presentació d’originals, es publicaran les llistes de les
obres presentades a cada una de les modalitats convocades en els webs de l’Ajuntament d’Alzira i d’Edicions Bromera durant 10 dies per a possibles reclamacions, que es
formularan en el mateix lloc de presentació de les obres. Transcorregut el susdit termini de reclamacions, i resoltes aquestes, es publicaran les llistes definitives.
4. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de
vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. Amb tot, si el jurat creu
que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per a ser publicada, el
premi podrà no ser adjudicat. L’import del premi no serà fraccionat en cap cas.
5. L
 es obres que opten als premis s’hauran de trametre a la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament d’Alzira, sítia en el carrer de Sant Roc, núm. 6, o en el carrer Rambla, s/n,
46600, Alzira (telèfon 962 459 250, extensions 317 i 318), excepte les que opten al
Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General. Aquestes s’hauran de trametre a la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València, av. de Blasco
Ibáñez, núm. 13, 46010, València.
6. Pel que fa a les clàusules específiques del Premi Europeu de Divulgació Científica
Estudi General, els participants hauran de tenir en compte les que oportunament es
publicaran en el web www.uv.es/cdciencia.
7. Amb independència de la data de l’anunci públic del nom dels guanyadors –que s’especifica en les bases concretes de cada modalitat–, els guardons de les huit modalitats
seran lliurats la nit de l’11 de novembre de 2016, en el transcurs d’un sopar literari
en el qual els guanyadors, a més del premi en metàl·lic, rebran el trofeu dissenyat per
Manuel Boix, símbol dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.
8. Els originals no guardonats es podran recollir entre l’1 i el 30 de desembre de 2016
a l’Ajuntament d’Alzira, excepte els del Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi
General, que es podran recollir, a partir del mateix dia, a la Càtedra de Divulgació de la
Ciència de la Universitat de València.
Les despeses de missatgeria que poguera causar la devolució de les obres aniran a
càrrec de l’autor/a que ho sol·licite. Així mateix, l’organització declina tota la responsabilitat en cas que, accidentalment, se n’extravie alguna còpia. Transcorregut el termini establert per a recollir els originals no guardonats, es procedirà a la destrucció de
les obres no reclamades.
9. El guanyador o la guanyadora de cada una de les modalitats es compromet a formar
part del jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració del susdit compromís.
10. L
 a presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels
drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases,
les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.

BASES DELS PREMIS LITERARIS CIUTAT D’ALZIRA
XXVIII Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira
1. Poden optar a aquest premi les novel·les escrites en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, amb una extensió màxima de 350 fulls
DIN A4, mecanografiats a dos espais. Cal especificar en la portada la llegenda «Opta al Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2016».

XXVIII Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira

2. L’import del premi convocat és de 16.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autor dels 4.000 primers exemplars que es venguen, i
s’hi aplicaran les retencions legalment establertes.
3. El jurat estarà format per Montse Albets, Carol Borràs, Verònica Cantó,
Joanjo Garcia i Anna Moner.
4. El títol de l’obra guanyadora es farà públic l’11 de novembre de 2016.
5. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «L’Eclèctica» d’Edicions
Bromera.
6. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals d’aquestes bases.

XXII Premi Europeu de Divulgació Científica
Estudi General
1. Poden optar a aquest premi els assajos de difusió popular del coneixement
científic i tecnològic escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, castellà, anglés o francés amb una extensió entre 100 i 200 fulls
DIN A4, mecanografiats a dos espais per una sola cara. S’hi ha d’adjuntar una
còpia en suport informàtic. Cal fer constar en la portada la llegenda «Opta
al Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General 2016». Els títols de
les obres presentades es publicaran al web www.valencia.edu/cdciencia. En
cas que algun títol no aparega com a presentat, cal enviar un correu electrònic a l’adreça cdciencia@uv.es.
2. L
 ’import del Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General és de
12.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autor dels 2.000
primers exemplars en valencià i dels 2.000 primers exemplars en castellà que es venguen, i s’hi aplicaran les retencions legalment establertes.
3. El jurat estarà format per Pilar Campins, Beatriz Gallardo, Pedro Gómez,
Mª José Lorente i Fernando Sapiña.
4. Se seleccionaran exclusivament les obres de divulgació científica, i se’n valorarà l’interés científic, la divulgació de qualsevol branca del saber, la creativitat i el llenguatge emprat en l’obra.
5. El títol de l’obra guanyadora es farà públic l’11 de novembre de 2016.
6. E
 dicions Bromera i el Servei de Publicacions de la Universitat de València
coeditaran el llibre guardonat. Bromera publicarà la versió valenciana en
la col·lecció «Sense Fronteres». Així mateix, les editorials esmentades tindran una opció preferent, durant un termini màxim d’un mes, per a decidir
la publicació de les obres no guardonades, si així ho recomanara el jurat.

XXI Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil
1. Poden optar a aquest premi les novel·les o reculls de narracions escrits en
valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, destinats a lectors
entre 14 i 17 anys, d’una extensió entre 80 i 150 fulls DIN A4, mecanografiats a dos espais. Cal especificar en la portada la llegenda «Opta al Premi
Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil 2016».
2. L’import del premi convocat és de 16.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autor dels primers 4.000 exemplars que es venguen, i
s’hi aplicaran les retencions legalment establertes.
3. El jurat estarà format per Ramon Ferrer, Gemma Lienas, Gonçal LópezPampló, Alícia Martí i Bernat Santabasilisa.
4. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 4 de novembre de 2016.
5. El llibre guardonat serà publicat en una de les col·leccions juvenils d’Edicions Bromera.
6. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals d’aquestes bases.

XXI Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre
1. Poden optar a aquest premi les narracions escrites en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, destinades a lectors entre 9 i 13
anys, d’una extensió entre 20 i 80 fulls DIN A4, mecanografiats a dos espais. Cal especificar en la portada la llegenda «Opta al Premi de Narrativa
Infantil Vicent Silvestre 2016».
2. L’import del premi convocat és de 2.500 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autor dels primers 4.000 exemplars que es venguen, i
s’hi aplicaran les retencions legalment establertes.
3. El jurat estarà format per Bernat Bataller, Beatriu Cajal, Àngel V. Calpe,
Aida Ginestar i Enric Lluch.
4. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 4 de novembre de 2016.
5. El llibre guardonat serà publicat en una de les col·leccions infantils d’Edicions Bromera.
6. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals d’aquestes bases.

BASES DELS PREMIS LITERARIS CIUTAT D’ALZIRA
XVIII Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta
1. Aquest premi vol potenciar la creació i la difusió de la literatura d’idees.
En aquest sentit, s’hi poden presentar assajos de temàtica lliure, oberts a
qualsevol camp del pensament (literari, filosòfic, artístic, social, històric i
polític), d’interés general i escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat
d’aquesta llengua. Els treballs s’han de centrar al voltant d’una temàtica
única o desenvolupar diversos temes íntimament relacionats. S’admeten
també recopilacions d’articles assagístics que no hagen estat publicats
prèviament en premsa, així com dietaris, reculls de textos breus o aforismes, sempre que formen part d’un llibre estructurat amb una certa lògica temàtica o formal.
2. Les obres han de tenir una extensió compresa entre 100 i 200 fulls DIN A4,
mecanografiats a dos espais. Cal especificar en la portada la llegenda
«Opta al Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta 2016».
3. L’import del premi convocat és de 8.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autor dels 4.000 primers exemplars que es venguen, i
s’hi aplicaran les retencions legalment establertes.
4. El jurat estarà format per Rafael Alemany, Anna Esteve, Leo Giménez, Joan
Llinares i Francesc Torralba.
5. El títol de l’obra guanyadora es farà públic l’11 de novembre de 2016.
6. 
El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «Textures» d’Edicions
Bromera.
7. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals d’aquestes bases.

XI Premi de Poesia Ibn Jafadja
1. Poden optar a aquest premi els poemaris o reculls de poesia escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, amb l’extensió habitual dels volums de poesia (entre 30 i 60 poemes). Els originals s’hauran de
presentar mecanografiats a dos espais. Cal especificar en la portada la llegenda «Opta al Premi de Poesia Ibn Jafadja 2016».
2. L’import del premi convocat és de 5.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autor dels 4.000 primers exemplars que es venguen, i
s’hi aplicaran les retencions legalment establertes.
3. El jurat estarà format per Artur Ahuir, Mercè Climent, Maria Josep Escrivà,
Vicent García Perales i Àngels Gregori.
4. El títol de l’obra guanyadora es farà públic l’11 de novembre de 2016.
5. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «Bromera Poesia» d’Edicions Bromera.
6. L
 a resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals d’aquestes bases.

XI Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca
1. Poden optar a aquest premi les obres de literatura dramàtica escrites en
valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, amb una extensió
màxima de 100 fulls DIN A4 mecanografiats a dos espais. Cal especificar
en la portada la llegenda «Opta al Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca
i Roca 2016».
2. S’admetran adaptacions teatrals d’obres clàssiques o amb els drets d’autor
lliures i aquelles que, basades en obres literàries subjectes a drets d’autor,
adjunten el consentiment exprés del propietari dels drets de l’obra en què
s’inspiren. Si es dóna aquesta circumstància, caldrà que es faça constar en
cadascun dels originals presentats a concurs. En el cas de les adaptacions,
el jurat valorarà el resultat final del treball de reelaboració i reinterpretació per part de l’autor/a que presenta el text.
3. L’import del premi convocat és de 6.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà
com a pagament dels drets d’autor dels 2.500 primers exemplars que es
venguen, i s’hi aplicaran les retencions legalment establertes.
4. El jurat estarà format per Pilar Almeria, Salva Bataller, Ramon Roselló,
Josep Palomero i Xavier Puchades.
5. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 28 d’octubre de 2016.
6. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «Bromera Teatre» d’Edicions Bromera.
7. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals d’aquestes bases.

I Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum
Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna
1. Poden optar a aquest premi aquelles obres escrites en qualsevol de les
llengües oficials de la península Ibèrica, i també en francés o anglés,
que es puguen incloure en la categoria d’àlbum il·lustrat infantil, és a
dir, un relat expressat per mitjà d’imatges i textos que es complementen harmònicament amb predomini de la part gràfica. Les obres presentades hauran de promoure el gust per la lectura i l’adquisició de valors ètics i socials, amb un èmfasi especial en el respecte al medi ambient i la natura.
2. Les obres hauran de ser originals i inèdites. No s’admeten adaptacions
d’obres sotmeses a propietat intel·lectual, ni premiades en altres concursos.
3. El premi es concedirà a l’autor/a o autors/res del millor projecte d’àlbum
il·lustrat que s’hi presente. Per projecte s’entén que l’obra no ha d’estar
finalitzada necessàriament, però sí que s’ha d’oferir una visió de conjunt
que faça veure el resultat final tan aproximat com siga possible.
4. La presentació dels projectes es farà mitjançant cinc jocs de fotocòpies, o
impressions en bona resolució, que reproduiran a color almenys tres dobles pàgines acabades de l’àlbum. La resta del projecte pot presentar-se
com a esborrany o storyboard que incloga el text de cada pàgina.

BASES DELS PREMIS LITERARIS CIUTAT D’ALZIRA
5. L’extensió del projecte acabat ha de ser de 24 o 32 pàgines interiors (sense comptar guardes ni cobertes).
6. L’import del premi convocat per l’Ajuntament d’Alzira, amb el patrocini del
Consorci Ribera i Valldigna, és de 6.000 €, i estarà sotmés a la fiscalitat corresponent. Aquest import s’entendrà com un acompte dels drets d’autor, segons el contracte d’edició que signarà l’editorial amb la persona guanyadora.
7. Els originals es presentaran amb pseudònim i s’enviaran amb plica. Les
pliques han de contenir el nom, l’adreça, el correu electrònic, el telèfon i
una fotocòpia del document nacional d’identitat de l’autor/a.
8. El termini d’admissió d’originals acabarà el 16 de setembre del 2016.
9. El jurat estarà format per Anna Ballester, Mar Benegas, Diego Gómez,
Josep Gregori i Rosa Mengual.
10. El jurat procedirà a l’obertura de pliques una vegada emés el veredicte. El
fet de participar implica el compromís de no optar simultàniament a altres premis amb les obres presentades a concurs, així com l’absència de
compromisos editorials previs o simultanis per a les obres esmentades.
11. La concessió del premi implica que l’autor cedeix en exclusiva al Grup
Bromera els drets d’explotació de l’obra, que el Grup Bromera publicarà almenys en dues versions: valenciana (Edicions Bromera) i castellana
(Algar Editorial).
12. 
Els treballs no premiats seran destruïts després de l’adjudicació del
premi. La participació en el Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum
Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna 2016 implica la plena conformitat i
acceptació d’aquestes bases.
13. El títol de l’obra guanyadora es farà públic l’11 de novembre de 2016.
14. L’import del premi es farà efectiu després que els autors aporten, en condicions de ser reproduïda, l’obra totalment finalitzada en el termini de
tres mesos a comptar des de la data del veredicte.

