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La Universitat de València, a través de la càtedra de Filosofia i Ciutadania «Josep Lluís Blasco 
Estellés», convoca el III premi d’assaig «Càtedra Blasco» amb les bases següents:

B A S E S
1.  Pot optar a aquest premi qualsevol assaig, en 

algun dels vessants relacionats amb la temàtica 
de la càtedra esmentada, és a dir, filosòfic, polí-
tic, sociològic, etc. L’extensió de les obres serà 
d’un mínim de 150 DIN A4 i un màxim de 250. Els 
treballs es presentaran impresos a doble espai i 
per una sola cara.

2. Els originals hauran de ser totalment inèdits i 
redactats en català, castellà o anglès. Se’n tra-
metran cinc còpies en paper, a: 

 Càtedra Josep LLuís BLasCo
 Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació
 Avda. Blasco Ibáñez, 30
 46010 VALÈNCIA

3. El termini d’admissió d’originals es clourà el dia 
30 d’abril de 2013 a les 14:00 hores.

 
4. Els originals hauran de ser tramesos amb pseu-

dònim, acompanyats d’una plica tancada on 
conste el nom i l’adreça de l’autor.

5. El jurat serà designat per la Universitat de Va-
lència i estarà constituït per Vicent Alonso, Celia 
Amorós, Gustau Muñoz, Josep Maria Terricabras 
i Tobies Grimaltos (com a delegat del rector de 
la UV).

6. El premi podrà ser declarat desert si cap de les 
obres presentades no assoleix la qualitat que el 
jurat estime convenient.

7. La dotació del premi és de 6.000 euros per a una 
sola obra, corresponents als drets d’autor de la 
primera edició (catalana, castellana i/o anglesa). 
L’adjudicació del premi comporta l’edició, en ca-
talà, per part de Publicacions de la Universitat 
de València.

8. Publicacions de la Universitat de València tin-
drà l’opció preferent a l’hora d’adquirir els drets 
d’autor de les obres presentades i no premiades. 
Aquesta opció vencerà al cap de sis mesos d’ha-
ver-se proclamat el veredicte del jurat.

9. La decisió del jurat es farà pública el 14 de juny 
de 2013 i serà inapel·lable. Així mateix, el jurat 
estarà facultat per resoldre totes les qüestions 
de la seua competència que no hagen quedat es-
tablertes de manera explícita en aquestes bases.

10.  Els originals no premiats podran ser recollits 
pels autors dins els tres mesos següents a l’ad-
judicació del premi. Després d’aquesta data es 
podran destruir.

11. El fet de presentar alguna obra a aquest premi 
suposa la conformitat per part del seu autor amb 
aquestes bases.

València, 16 d’octubre de 2012


