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Bases 

PRIMERA.- Participants i temàtica. 

Poden participar en el Premi Poeta Pastor Aicart totes les persones que ho desitgen, de qualsevol nacionalitat, 

amb poemes de temàtica lliure. Les obres han de ser inèdites. 

SEGONA.- Modalitats. 

Castellà i valencià/català. 

TERCERA.- Característiques. 

- Les obres tindran una extensió de 120 a 240 versos. 

- Estaran mecanografiats amb interlineat 1,5 i amb lletra de 12 punts. 

- Poden estar escrites a dues columnes per pàgina, amb un màxim de 6 pàgines, portada inclosa si hi 

haguera. 

- Per al correcte compliment d’aquesta convocatòria, el jurat no tindrà en compte els originals que no 

complisquen les especificacions anteriors. 

QUARTA.- Termini i forma de presentació. 

El termini es tancarà el dia 29 de juny de 2018. Les obres es poden presentar de les maneres següents: 

- Forma tradicional: Fent arribar 5 còpies del treball en paper i una còpia en suport informàtic a l’adreça del 

M.I. Ajuntament de Beneixama (Carrer Cardenal Payà, 41. 03460 Beneixama) abans de les 13.30 hores del 

29 de juny. L’obra ha d’anar signada amb un lema o pseudònim, acompanyada d’un sobre tancat dins del 

qual figurarà la identificació de l’autor: nom i cognoms, adreça postal, adreça electrònica i telèfon. 

S’acceptaran enviaments postals si la data del mata-segells és, com a molt, el 29 de juny. 

 

- Forma electrònica: Enviant un fitxer PDF a l’adreça electrònica cultura@beneixama.es. L’obra anirà 

signada amb un lema o pseudònim i s’hi adjuntarà a un altre document, que tindrà com a títol el 

pseudònim, on figurarà la identificació de l’autor: nom, cognoms, adreça postal, adreça electrònica i 

telèfon. S’acceptaran enviaments fins a les 23.59 hores del 29 de juny.  
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CINQUENA.- Premis. 

S’estableixen dos premis amb la dotació següent: 

- 500 euros i trofeu per a la modalitat de poesia en valencià/català. 

- 500 euros i trofeu per a la modalitat de poesia en castellà. 

SISENA.- Publicitat. 

Les obres guardonades seran publicades en la Revista de Festes de Beneixama 2019 i a la pàgina web 

www.pastoraicart.org. 

Les obres guardonades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Beneixama, que podrà fer l’ús i la difusió que 

crega oportuns, sense finalitat lucrativa. 

SETENA.- Jurat. 

L’organització designarà un jurat, els integrants del qual es coneixeran en el moment de l’entrega dels premis. El 

jurat podrà declarar desert el premi i estarà facultat per resoldre qualsevol dubte no previst en aquestes bases. El 

seu veredicte serà inapel·lable. 

VUITENA.- Lliurament de premis. 

L’acte de proclamació i lliurament de premis es farà en la gala que tindrà lloc al mes d’octubre, la data i hora de la 

qual es comunicarà amb suficient antelació. Els guardonats llegiran les obres guanyadores. La seua absència 

injustificada a l’acte d’entrega de premis originarà la pèrdua dels premis en metàl·lic. 

NOVENA.- Els originals de les obres presentades a concurs no seran retornats, i seran destruïts per l’organització. 

DESENA.- La participació en el Premi de Poesia Poeta Pastor Aicart pressuposa l’acceptació de les seues bases. 

 

 

Beneixama, març de 18 

http://www.pastoraicart.org/

