
       

Bases do XVIII Certame Literario Lingüístico Ricardo Carvalho Calero

Convócase de acordo coas seguintes bases:

Primeira .- O certame constará dos seguintes premios:

– Premio de Modalidade de ensaio (entendendo o ensaio como xénero literario nas claves 
de xeración do discurso, debate e reflexión.

– Premio de Modalidade de creación literaria (narración curta)

Segunda.-  Os traballos  presentados  deberán  estar  escritos  en  lingua  galega,  con  liberdade 
normativa.

Terceira.-  Os exemplares presentados a calquera dos dous premios deberán ser inéditos.  O 
autor  garantirá  esta  circunstancia  en  caso  de  resultar  gañador.  Para  estes  efectos,  non  se 
considerarán inéditas as teses de doutoramento xa cualificadas.

Cuarta.- Ao premio de modalidade de creación literaria (narración curta) poderán concorrer unha 
narración ou un conxunto de contos por autor cun mínimo de setenta folios.

No premio de modalidade de ensaio os traballos presentados terán unha extensión mínima de 
setenta folios.

En  ambos  premios  os  traballos  orixinais  deberán  estar  axeitadamente  grampados  ou 
encadernados e os folios deberán conter aproximadamente 2.000 caracteres.

Quinta.- Os orixinais e cinco copias máis deberán ser enviadas entre o 15 de abril e o 15 de 
xuño de 2.010 ao Concello de Ferrol-Rexistro Xeral, co correspondente título e lema indicando no 
sobre “XVIII Certame Carvalho Calero”, cun remite que sexa exclusivamente o lema.

O carácter de convocatoria pública ven dado polo anuncio no DOG. As bases expoñeranse en: 
www.ferrol.es e  no  Taboleiro  de  anuncios do  Concello  de  Ferrol,  tamén  publicitarase  por 
calquera outro medio que a organización estime oportuno.

Así  mesmo,   e  noutro  sobre,  constarán os  datos  persoais,  o  número  de  conta  corrente,  un 
curriculum breve, enderezo, teléfono e NIF e un remite que será exclusivamente o lema. O sobre 
estará dirixido ao Concello de Ferrol XVIII Certame Carvalho Calero.

O xurado reunirase para fallar o premio nos primeiros quince días do mes de outubro do presente 
ano, e farase coincidir a entrega do premio coa final das xornadas de homenaxe polo centenario 
do nacemento do escritor.

Sexta.-  Non poderán concursar os premiados en calquera das dúas modalidades ata dez anos 
despois de que lles fose outorgado o premio.

Sétima.-  A dotación para cada unha das modalidades será de 3.700 euros, impostos incluídos. 
Ademais  os  traballos  serán  publicados  polo  Concello  de  Ferrol.  Respectaranse  os  orixinais 
presentados incluída a normativa lingüística. A entidade que convoca reserva para si os dereitos 
de autor na primeira edición; a partir da segunda as obras premiadas pasan a ser propiedade do 
seu autor, que deberá facer constar a condición de persoa gañadora do Premio Carvalho Calero 
na modalidade que corresponda.
 

http://www.ferrol.es/


Oitava.-O xurado estará composto por cinco membros propostos pola comisión organizadora, 
entre  os  que  figurarán  a  persoa  ou  persoas  gañadoras  da  edición  anterior,  presididos  polo 
alcalde-presidente do Concello de Ferrol ou persoa en quen delegue.

Unha vez rematado o certame daráselle conta ao Concello Pleno das actas redactadas polo 
xurado, que deberán recoller a totalidade dos solicitantes (tanto incluídos como excluídos) así 
como a súa decisión.

As obras non premiadas destruiranse nun prazo estimativo dun mes a partir do ditame do xurado. 
En  caso  de  reclamación  serán remitidas  aos  concursantes,  asumindo  os  gastos  de  envío  o 
reclamante.

Novena.-  A interpretación  das  presentes  bases  correspóndelle  unicamente  ao  xurado.  Polo 
simple  feito  de  participar  neste  concurso,  a  persoa  ou  persoas  autoras  comprométense  a 
acatalas. Os premios poderán quedar desertos en caso de que o xurado considere que as obras 
non teñen a calidade mínima esixible. 

Décima.- A próxima edición deste premio celebrarase cada dous anos, pasando a ser un premio 
bianual,  polo  tanto  correspóndelle  ao ano  2012  a  celebración da XIX edición  deste  certame 
literario.  

Disposición adicional

Facúltase  o  alcalde  do  Concello  de  Ferrol  para  a  adaptación  destas  bases  ás  necesidades 
organizativas sen que en ningún caso poidan supor, tales adaptacións, modificación substancial 
do seu contido.

Disposición final

A Sociedade Cultural Medulio ten a condición de sociedade colaboradora na organización deste 
premio.

A concelleira delegada da área de Cultura, Educación e Universidade.

Mercedes Carbajales Iglesias


