
  
XXXV PXXXV PREMISREMIS  EELL  PPILÓILÓ  

LLLITERARISLITERARIS  II  DD’I’INVESTIGACIONVESTIGACIO  

  
XXII Premi de novela de novela “Federic Feases”   

Dotat ab 1800 € i bronze de J. Chornet 

Tema lliure 

 

III Premi de poesia de poesia “Josep Melià”   
Dotat ab 300 € i Piló de bronze 

A la millor poesia sobre l’història i les tradicions 
culturals de Burjassot     

 

V Premi d’ensaig d’ensaig “Joan Costa” 
Convocat conjuntament ab Convencio Valencianista   

Dotat ab 500 € i Piló de bronze 

Al millor treball sobre:  

Entitat i identitat del poble valencià. 
Anàlisis del passat i del present. Visio de futur.  

 

 

 

 

 

 

 

Burjassot, 2023 

 

XXXV PREMISXXXV PREMIS  
LLITERARIS I D’INVESTIGACIÓ  

XXII PREMIXXII PREMI  
DEDE  NOVELANOVELA  
“FEDERIC FEASES”“FEDERIC FEASES”  

  

  

III PREMIIII PREMI  
DEDE  POESIAPOESIA  
“JOSEP MELIÀ”“JOSEP MELIÀ”  
  

  

V PREMIV PREMI  
D’ENSAIGD’ENSAIG  
“JOAN COSTA”“JOAN COSTA”  
Convocat conjuntament en Convocat conjuntament en Convencio ValencianistaConvencio Valencianista 

EL PILÓEL PILÓ 

BURJASSOT, 2023 

300 € 300 €   
Piló de bronzePiló de bronze  

500 € 500 €   
Piló de bronzePiló de bronze  

  
1800 €1800 €  

Bronze de J. ChornetBronze de J. Chornet  



B A S E SB A S E S  

1 1 LlenguaLlengua: els treballs que opten als premis de novela i poesia deuran 

estar escrits en llengua valenciana, normes de la RACV. Els concu-

rrents al premi d'ensaig podran presentar els seus originals redac-

tats en valencià, normes de la RACV/d’El Puig, o be en castellà. En 

cas de que l’obra premiada estiguera escrita en esta última llengua, 

si es decidira la seua publicació esta es faria traduïda a la llengua va-

lenciana. 

2 Extensió2 Extensió: Novela, entre 50 i 170 pàgines. Poesia, mínim 50 versos. 

Ensaig, un mínim de 75 pàgines. 

3 Presentació3 Presentació: : Es presentaran quatre eixemplars de cada treball im-

presos en paper tamany A4 i enquadernats, en trenta llínees per fu-

lla, màrgens laterals de 1,5 cm i tipografia Times New Roman, Arial o 

similar, a 12 punts i interllineat de 1,5 punts. Els treballs se presen-

taran també en format digital -en un CD o pendrive- en format Word 

o Open Office.  

44  EntregaEntrega: Les obres aspirants s’enviaran per correu certificat a 

l’atenció de Josep Barat i Blasco, Carretera de Llíria, 34, porta 3, 

46100 Burjassot. Teléfon de contacte 627282975. La data màxima 

de recepció és el 31 de març de 2023.   

55  AutoriaAutoria: Cada autor podrà remetre tantes obres com considere. S'en-

viaran baix seudònim, el qual figurarà també en l’exterior d’un sobre 

tancat, dins del qual anirà  fotocòpia del DNI de l'autor, nom, domici-

li, teléfon, correu electrònic i el títul que vol donar-li al treball. 

66  CondicionsCondicions: Les obres han de ser originals i inèdites, no estar pre-

miades en cap atre certamen ni estar compromeses.  

7 Publicació7 Publicació: El Piló es reserva el dret a la publicació de les obres pre-

miades en novela i poesia durant un periodo de dos anys des del fa-

llo del jurat. Els autors rebran l'import del premi en concepte de 

drets d'autor que cedirà a l’associació per a la publicació de l'obra 

per un determini de 3 anys des de la primera impressió de l'obra en 

llengua valenciana, incloent les possibles traduccions posteriors a 

unes atres llengües.  

8 Jurat8 Jurat: El Piló designarà un jurat qualificat per a les modalitats de no-

vela i poesia. En les tres modalitats actuarà com a secretari, en veu i 

vot, Josep Barat i Blasco, en representació dels convocants. 

9 Veredicte9 Veredicte: Els respectius jurats podran declarar el premi desert –si 

no se presenta cap obra- o no adjudicar-lo per falta de calitat. Podran 

també recomanar la publicació d'alguna obra no premiada. La deci-

sió serà inapelable i es donarà a conéixer als guanyadors telefónica-

ment o per correu electrònic. 

10 Entrega dels premis10 Entrega dels premis: Els premis seran entregats en el sopar que El 

Piló organisa anualment en esta finalitat. La data se comunicarà en 

temps i forma, i se fixarà en funció de les circumstàncies. Als autors 

premiats se’ls avisarà al menys en una semana d'antelació. 

11 Devolució11 Devolució: En acabant del fallo dels jurats, els autors no premiats 

podran retirar els seus treballs en la sèu d'El Piló o demanar la seua 

devolució per correu, fent-se ells càrrec de les despeses que això 

comporte. Dispondran de fins a sis mesos des del moment de fer-se 

públics els premis, passats els quals les obres no retirades se des-

truiran. 

12 Acceptació de les Bases12 Acceptació de les Bases: La participació en estos premis supon 

l'acceptació d'estes Bases, i la resolució de qualsevol cas no previst 

en elles que puga plantejar-se serà de competència exclusiva de les 

entitats convocants. 

ESPECIFIQUES del premid’EnsaigESPECIFIQUES del premid’Ensaig  

Tema: Entitat i identitat del poble valencià. Anàlisis del passat i del pre-

sent. Visio de futur. 

a. a. La bibliografia que s’acompanye haurà de circumscriure's a la norma-

tiva APA. 

b. b. L'autoria podra ser individual o colectiva. En est últim cas la quantia 

del premi es repartirà entre els autors segons acorden previament 

entre ells. 

c. c. Les entitats convocants es reserven el dret d’edició durant un any des 

de que es faça públic el premi. 

d. d. El jurat estarà compost per cinc membres triats per l'Entitat Cultural 

Valencianista El Piló (2) i Convencio Valencianista (3). Actuarà com a 

secretari el president d’El Piló. 

e. e. Sobre l’acceptacio de les bases s’aplica el punt 12. 


