
Certamen Literari Castellum Ripae
BASES DELS LXIV PREMIS LITERARIS 2020 

Premis de poesia infantil

L’Ajuntament  de  Castelló  amb l’objectiu de fomentar  l’ús  literari  del  valencià  entre  les  xiquetes  i  xiquets,
convoca el LXIV certamen literari  “Castellum Ripae” en la modalitat de poesia.

                                                                            Premi “Ausiàs March”

-Els poemes han de ser originals, individuals i de tema lliure, amb mètrica o sense. 

-Podran participar alumnes de primària del poble dividits en tres categories: (Primer i Segon de primària,
Tercer i quart de primària i Cinqué i Sisé de primària).

-L’extensió serà d’un full (DIN A-4), escrit per una sola cara, interlineat 1.5 i lletra tipus Arial 12.

-El premi consistirà en un lot de llibres i en la publicació al llibre de festes. El dia del lliurament es farà una
lectura pública dels poemes guanyadors.

BASES GENERALS

• Tots els treballs hauran d’estar escrits en valencià i ser inèdites.

• Les obres es presentaran mitjançant un correu electrònic a la següent adreça: 
certamencastellumripae@gmail.com amb el nom, l'adreça, el telèfon del tutor/a legal de 
l'autor/a.
 En aquest correu electrònic hi haurà d'haver adjunts dos arxius en format Word (.doc). Un 
correspondrà a l'obra, i l'altre a les dades de l'autor/a.

• Els premis es lliuraran el dia  11 de setembre de 2020.

• El jurat estarà format per Rafael Gomar, Júlia Badal, Núria Sendra, Adelina España, Pep Beltran 
i el Tasoc com a secretari.

• Qualsevol aspecte no previst en les bases es sotmetrà a la decisió del Jurat, i la seua decisió 
serà inapel·lable.

La  data final per a lliurar els originals serà el 3 d’agost de 2020 fins  a les 14.00 hores al correu electrònic
indicat abans.

Desitgem que la festa anual d’atorgament dels premis siga una cita obligada per a tots aquells qui creiem en la
cultura Valenciana i en particular en la del nostre poble.

A totes les persones premiades se’ls atorgarà una escultura de metall realitzada per 

l’artista castelloner Josep Alfonso.


