XXIII Certamen Literari Juvenil d’Aldaia
“CRISTÒFOR AGUADO I MEDINA” 2010
L’Ajuntament d’Aldaia convoca el XXIII CERTAMEN
LITERARI JUVENIL “CRISTÒFOR AGUADO I MEDINA”,
amb la col·laboració de les llibreries d’Aldaia El Cuc,
Marymar i L’antiga Benlloch, d’acord amb les següents

7. Les obres s’hauran de presentar personalment
o per correu a la BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL,
Plaça de la Cultura, S/N 46960 Aldaia.

Bases

8. S’hauran de presentar 4 còpies de les obres en
un sobre tancat. En la part exterior del sobre cal
posar el lema o títol, la modalitat (narrativa o
poesia) i el grup d’edat a què correspon.

1. Podran participar els/les joves residents a l’Horta
Sud, amb edats compreses entre els 9 i els 18 anys.
2. S’ estableixen les següents modalitats i premis:
NARRATIVA EN VALENCIÀ:
Per a autors/es de 9 a 11 anys.
Premi absolut 125 € - Accèssit 60 €
NARRATIVA EN VALENCIÀ:
Per a autors/es de 12 a 15 anys.
Premi absolut 150 € - Accèssit 75 €
NARRATIVA EN VALENCIÀ:
Per a autors/es de 16 a 18 anys.
Premi absolut 175 € - Accèssit 100 €
POESIA EN VALENCIÀ:
Per a autors/es de 9 a 11 anys.
Premi absolut 80 € - Accèssit 40 €
POESIA EN VALENCIÀ:
Per a autors/es de 12 a 15 anys.
Premi absolut 100 € - Accèssit 60 €
POESIA EN VALENCIÀ:
Per a autors/es de 16 A 18 anys.
Premi absolut 125 € - Accèssit 70 €
3. En qualsevol de les modalitats el tema és lliure, i
l’obra que s’hi presenta haurà de ser inèdita i ha
d’estar escrita per la persona que la presenta al
certamen. Cal recordar que, per respecte els drets
d’autor, no es poden presentar obres que siguen
còpia o traduccions d’altres autors/es.
4. En la modalitat de narrativa l’extensió de les obres
serà d’un mínim de 2 fulls i un màxim de 10. En la
modalitat de poesia l’extensió serà lliure.
5. Les obres hauran d’estar escrites a màquina o a
ordinador, el tipus de lletra serà de 12 punts i l’interlineat de 1,5 línies.
6. La data límit per a presentar les obres serà el 10 de
MARÇ de 2010.

9. En un altre sobre tancat s’inclourà el nom de
l’autor/a, l’adreça, el telèfon i l’edat. En la part
exterior del sobre cal posar el títol o lema de
l’obra i la modalitat (narrativa o poesia) i el grup
d’edat a què correspon.
10. El lliurament dels premis es farà el dimecres
21 d’abril de 2010.
11. Les obres premiades passaran a disposició de
l’Ajuntament d’Aldaia que es compromet a
editar-les. Les obres no premiades podran
retirar-se, a partir del 3 de maig a la Biblioteca
Pública Municipal. Transcorreguts quinze dies, les
obres no retirades passaran també a disposició
de l’Ajuntament d’Aldaia.
12. Qualsevol dubte que poguera generar-se
sobre les presents bases serà resolt pel jurat del
Certamen.
13. El jurat podrà declarar deserts els premis.
14. La participació en el Certamen suposa
l’acceptació de les presents bases.
BEQUES PER A CENTRES ESCOLARS
Per als tres centres escolars de la Comarca amb
major participació en aquest Certamen es
lliuraran tres beques de 175 € per a adquirir
llibres en les llibreries d’Aldaia que col·laboren en
el certamen.
El Cuc, Marymar i L’antiga Benlloch
Per a poder calcular la participació, les escoles
que desitgen optar a les beques hauran de
presentar un document que acredite el nombre
total d’alumnes escolaritzats al seu centre.

