XIXè Premi de Poesia Joan Climent

La Junta Local Fallera de Gandia i l’Associació Cultural Premi Iaraní convoquen el XIXè Premi de Poesia Joan
Climent amb la finalitat de potenciar la poesia publicada als Llibrets de Falles.
Bases
1ª- Dels
a)
b)
c)
d)
e)
f)

texts/os poètics.
Han d’estar escrits en valencià.
Seran inèdits i originals.
No poden haver estat premiats ni presentats en cap altre concurs.
El tema serà lliure, però el jurat podrà valorar positivament que tracte el tema de la festa fallera.
No es podran incloure els textos que formen part de l’explicació de la falla.
Han d'estar publicats en el Llibret de Falla del mateix any del premi. Haurà de figurar a la pàgina dels
crèdits la següent acotació: (*)“Text poètic presentat al Premi Joan Climent de l'any 2020”.
g) Es podran presentar fins un màxim de 5 poemes o 60 versos, bé del mateix o de diferents autors.

2ª- Del premi.
L’organització lliurarà els següents premis:
a) Escultura “Joan Climent” a l’autor/a del text poetic guanyador.
b) 500 euros a l’Associació o Comissió guanyadora.
c) 150 euros per a l’autor/a del poema guanyador.
d) 250 euros a l’Associació o Comissió finalista.
e) 100 euros per a l’autor/a del poema finalista.
3ª- Del jurat.
a) Estarà format per 4 membres, tres elegits per la Federació de Falles Junta Local Fallera i un per
l’Associació Cultural Premi Iaraní, amb veu i sense vot.
b) Actuarà com a secretari del jurat el Secretari General de la Federació de Falles sense veu i sense vot.
c) Els membres del jurat estan obligats a guardar el secret de les deliberacions i el nom de la persona
guanyadora fins que es lliure Premi.
4ª- De les condicions.
a) Podran ser presentats un text poètic, o més, fins la limitació indicada a l’apartat 1-g, publicats en
un llibret de qualsevol Comissió fallera de la Comunitat Valenciana.
b) L'Associació o Comissió s’ha d’inscriure al premi on line, mitjançant l’enllaç habilitat a la pàgina web de
la Federació de Falles www.fallesdegandia.org. S’ha d’omplir el formulari d’inscripció tantes vegades
com a textos presentats. Amb la mateixa aplicació es pujarà a la web el text en un arxiu en format pdf.
En la inscripció cal notificar les dades de contacte de l’autor i de la falla que el presenta (No
s’admetran pseudònims per al nom de l’autor/-a), així com el títol del poema, que ha de constar en
el text. Si l’article presentat no inclou el títol, suposarà la desqualificació del mateix.

c) En els textos presentats no podrà constar el nom de l’autor/a ni cap informació que facilite la seua
identificació. La inclusió d’alguna de les dues coses suposarà la desqualificació del poema.
d) L’autor/a guanyador/a i finalista hauran de participar obligatòriament en l’acte de lliurament del Premi,
que es celebrarà el divendres 21 de febrer al Museu Faller de Gandia i rebre-lo personalment, sent
aquesta una condició necessària per poder rebre el premi tant la falla guanyadora com l’autor/a.
e) Una vegada celebrat l’acte de lliurament, els organitzadors del premi podran publicar, reproduir i
difondre els textos guanyadors per qualsevol mitjà que consideren oportú I sense limitació de temps.
f) Els guanyadors no podran participar l’any següent ja que podrien formar part del jurat; els altres anys
si que ho podran fer.
g) En cas que una comissió presente al premi algun poema d’un autor o autora que forme part del jurat,
aquest serà retirat del concurs.
h) Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta per la Federació de Falles Junta Local
Fallera de Gandia.
i) Optar al premi Joan Climent significa l’acceptació d’aquestes bases.
j) Termini: fins les 20:00 hores del dia 26 de gener del 2020.

5.- Lliurament del premi.
a) Es podrà fer pública la decisió del Jurat, una vegada aquesta siga coneguda.
b) El premi en metàl·lic i l’escultura seran lliurats per la Presidència de l’Associació Premi IARANÍ o persona
en qui delegue i per les Falleres Majors de Gandia en l'acte de lliurament dels “Premis Literaris Fallers”
que es celebrarà el dia 21 de febrer al Museu Faller de Gandia.

Gandia, gener 2020

