EL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA LLIURARÀ ELS SEUS
PREMIS ESCOLARS EL DIA 24 DE MAIG

L’edició d’enguany, dedicada a la igualtat de gènere i a la violència
masclista
Palau de Forcalló. València, 12 de maig.- L’XI edició dels premis escolars
que organitza el Consell Valencià de Cultura ja tenen data i hora de
lliurament: el dia 24 de maig, dimecres, a les 12 del migdia.
Enguany s’ha triat la igualtat de gènere i la violència masclista com a fils
conductors del concurs, que es dóna, com cada any, en les modalitats de
dibuix i literatura. Com cada any també, el motiu s’intenta que responga a
una necessitat social o cultural per tal que els joves en edat escolar puguen
afrontar-la a través d’estes modalitats artístiques.
En concret, enguany són 18 els premis individuals, que consisteixen en un
xec per material escolar per valor de 500, 400 i 300 euros per als primers,
segons i tercers premis, respectivament, per a cada un dels cursos de l’ESO,
i per a cada un dels cursos de Batxillerat/FP. És a dir, que es repartiran 12
premis per als cursos de l’ESO i 6 per als cursos de Batxillerat/FP.
Qui tinga el costum de fer el seguiment dels premis escolars del Consell
Valencià de Cultura haurà vist de seguida que s’ha augmentat
considerablement la dotació econòmica (sempre per a material escolar), no
solament en els premis individuals, sinó també en els de la modalitat de
centres, que es reparteixen entre els que han aconseguit nominar més
alumnes per als premis. Seran per a quatre centres, amb 2.400 euros per a
cada un (dos per nivell i dos per especialitat). I, recordem-ho una altra volta,
sempre per a material escolar. En total, els premis sumen la quantitat total de
24.000 euros.
El jurat l’ha triat el mateix CVC, que a més es reserva la possibilitat de
reconéixer, en forma d’accèssits sense recompensa econòmica, els treballs

que tinguen un valor que convé que no passe desapercebut. A més, els
premiats rebran una medalla i un diploma del Consell.
També com cada any, tots els dibuixos presentats s’exposaran al Centre de
Cultura Contemporània del Carme (CCCC): vora 1.800 dibuixos que se
sotmetran, ara, al jurat de tots els ciutadans que s’hi interessen.

