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1. En aquest certamen poden participar autors de qualsevol procedència, amb una única 
obra  de  poesia  original,  escrita  en  valencià,  que  no  haja  sigut  premiada  en  altres 
concursos ni publicada anteriorment. El tema, la mètrica i la rima són lliures.

2. El jurat  qualificador  d’aquesta edició està format  per Vicent  Berenguer,  Francesc 
Calafat,  Marc Granell,  Àngels  Gregori,  Manuel  Pérez Saldanya  i  Josep  Cortés,  que 
actuarà amb veu però sense vot.

3. L’obra guanyadora serà publicada per Editorial Denes en la col·lecció «Edicions de la 
Guerra». En concepte de drets d’autor de la primera edició es lliuraran vint exemplars 
de l’obra guanyadora.

4. La dotació per a la persona guanyadora d’aquest certamen és de tres mil euros, en 
concepte de drets d’autor per una primera edició de mil exemplars.

5. Les obres hauran de presentar-se sota lema o pseudònim i tenir una extensió entre 40 
i 60 poemes, o entre 500 i 700 versos o línies. Es presentaran enquadernades o cosides, 
per sextuplicat, dactilografiades, bé per una sola cara o per dues. S’haurà d’adjuntar un 
sobre tancat  amb la  indicació  «I  Premi  Carles  Salvador» i  un lema.  Al  seu interior 
s’inclourà un document amb el mateix lema o pseudònim, el nom i els cognoms de 
l’autor  o  autora,  l’adreça  postal  i  un  telèfon  de  contacte.  La  persona  que  resulte 
guanyadora es compromet a lliurar la seua obra en format electrònic. 

6. El  termini de presentació de les obres finalitzarà el dia 27 de febrer de 2009. Les 
obres  hauran  d’estar  adreçades  al  Vicerectorat  de  Cultura,  Àrea  de  Promoció  i 
Normalització Lingüística, i podran remetre’s o presentar-se al Registre General de la 
Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, 46022 València; al Registre de 
l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi, plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, 03801 Alcoi, 
o al Registre de l’Escola Politècnica de Gandia, carretera de Natzaret-Oliva, s/n, 46730 
Grau de Gandia. Seran admeses totes les obres enviades per correu certificat dins de la 
data límit.

7. El lliurament del premi i la presentació de l’obra guanyadora es realitzarà durant la 
Setmana  25  d’Abril  per  la  Llengua,  del  4  al  8  de  maig  de  2009,  a  la  Universitat 
Politècnica de València.

8. Després del veredicte del jurat, i durant el termini d’un mes, els originals no premiats 
podran  recollir-se  al  Vicerectorat  de  Cultura,  Àrea  de  Promoció  i  Normalització 
Lingüística,  Universitat  Politècnica de València,  camí de Vera,  s/n,  46022 València. 
Una vegada finalitzat el període esmentat seran destruïts.



9.  En cas  que  el  jurat  declare  desert  el  premi,  la  seua dotació  no s’acumularà  a  la 
següent edició. 

10. La participació en el certamen obliga a l’acceptació de les seues bases, i qualsevol 
dubte generat per aquestes serà resolt pel jurat, el veredicte del qual és inapel·lable.

València,  novembre de 2008


