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El prestigi i l'alt grau de consolidació d'aquest certamen, que es desplega amb continuïtat des
de 1971 - una trajectòria força remarcable - l'han convertit en punt de referència entre tots aquells
que es convoquen en llengua pròpia al nostre àmbit lingüístic, i que es concreta en una afluència
d'obres en cap cas només d'autors valencians sinó, amb percentatges molt elevats, procedents
de Catalunya, de les Illes Balears i dels altres territoris.
Més enllà de factors com la dotació econòmica - gens menyspreable - els autors teatrals
valoren, sens dubte, l'alt nivell dels jurats i l'interès afegit que suposa la difusió de les obres
premiades (els darrers anys amb la col·laboració d'Edicions 62). Tot això, sumat a l'estrena
freqüent per companyies de primera línia, o a la mateixa integració del lliurament en l'entorn de la
Fira d'Arts Escèniques valenciana, la Mostra de Teatre d'Alcoi, perfila una convocatòria molt ben
acollida, any rere any, pels sectors que conflueixen al voltant de la nostra escena.

El Premi de Teatre “Ciutat d'Alcoi”, que convoca l'Ajuntament, fa públiques les següents

BASES
1.- Hi podran concórrer obres dramàtiques, originals o textos que siguen guions de muntatge
no estrenats en el moment del reunir-se el jurat, que no hagen guanyat cap premi amb anterioritat
ni estiguen en procés d'edició o amb els drets d'edició compromesos.
2.- Les obres hauran d'estar escrites en valencià.
3.- L'obra guanyadora està dotada amb SET MIL €uros, per a l'autor. D'aquesta quantitat s'hi
descomptarà el percentatge legal per l'I.R.P.F.
4.- El tema de les obres és lliure.
5.- Les obres, mecanografiades a doble espai i per sextuplicat, junt amb una declaració
responsable que el sol·licitant no concorre cap de les circumstàncies que impedisquen obtindre la
condició de beneficiari de subvencions publiques establides en l'article 13 de la Llei General de
Subvencions; es poden presentar personalment o trametre's per correu a:
Premi de Teatre ''Ciutat d'Alcoi''
Centre Cultural. Avinguda del País Valencià, 1
03801 - ALCOI
6.- Cada treball ha de dur, en la part superior, un lema. A banda, en sobre tancat, ha de
figurar l'esmentat lema i dins, el nom, cognoms, adreça i telèfon de l'autor, així com una breu
ressenya de trajectòria professional, literària o teatral.
7.- El termini de presentació d'obres finalitza el 31 de març de 2008. Per a les enviades pel
servei públic de Correus, s'hi compta la data del mata-segell.
8.- El lliurament del Premi serà el dia 14 de juny de 2008, en el transcurs de la cloenda de la
XVIII Mostra de Teatre d'Alcoi – Fira d'Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana.
9.- La composició del Jurat, feta pública oportunament, és d'un número imparell de membres

de manera que, en votar el seus acords per majoria simple, no hi haja empats.
10.- El Jurat té les màximes facultats per a interpretar les bases. La seua decisió serà
inapel·lable. El premi podrà declarar-se desert segons el criteri del Tribunal.
11.- L'Ajuntament propiciarà l'edició i/o estrena del text premiat. En cas d'estrena, l'autor es
compromet a fer figurar la llegenda “XXXVI Premi de Teatre Ciutat d'Alcoi-2008” al material
imprés.
12.- La presentació en aquest concurs suposa l'acceptació total d'aquestes bases.

