
"I CONCURS DE MICRORELATS "En poques paraules"  

El Casal Jove de les Alqueries, amb el suport de l’Ajuntament de les Alqueries,  a fi de 

fomentar la creativitat literària entre la gent jove i la reflexió crítica sobre qüestions de 

gènere, convoca  el I concurs de microrelats "En poques paraules". 

 La presentació a este concurs implica l'acceptació de les bases següents:  

1. Podrà participar en el concurs qualsevol persona física fins els 25  anys de les 

Alqueries o Borriana. Es podran presentar un màxim de tres microrelats per persona.  

2. El tema serà la igualtat de gènere.  

3. L'extensió de les obres serà de cent cinquanta (150) paraules com a màxim - inclòs el 

títol-.  

4. Les obres podran escriure's en valencià o en castellà.  

5. Els textos hauran de ser originals i no haver sigut publicats en cap mitjà o suport. No 

podran haver rebut prèviament cap premi o accèssit en un altre certamen o concurs.  

6. Els originals de les obres es presentaran únicament en format digital. Els treballs 

hauran de ser enviats a la direcció electrònica: alqueriesjove@yahoo.com.   

En l'assumpte del mail s'especificarà: I Concurs de microrelats “En poques paraules” 

i l'acompanyaran dos arxius adjunts (en format .doc o .pdf). El nom dels arxius 

adjunts tindrà la composició següent:  

1- Per al relat: títol del relat  

2- Per a la plica: títol del relat_plica  

Exemple: Si el títol del relat és "La lluna",  

Per al relat: “La lluna”  

Per a la plica: “La lluna plica” 

Els relats aniran firmats baix pseudònim. L'arxiu amb la plica inclourà: títol, 

pseudònim, nom i cognoms, domicili complet, número del DNI (o cèdula 

d'identitat del seu país) o del passaport, telèfon i correu electrònic.  
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7. El certamen està dotat amb els següents premis.  

Primer Premi: mp4  

Segon Premi: altaveu per a ordenador/teléfonos móviles  

Tercer Premi: pen drive  

En el cas que es presentaren menys de deu persones a concurs només es donarà 

el primer premi. Les característiques tècniques dels premis seran publicades  en 

el blog del Casal alqueriesjove.wordpress.com.  

8. El termini de presentació comença des de la publicació d'estes bases i es tanca el 

divendres 20 de març a les 17 hores.  

9. El jurat estarà compost per persones relacionades amb el món literari. La seua 

composició es farà pública després de la finalització del concurs." 

10. La fallada del jurat es donarà a conéixer públicament el 27 de març en el Casal Jove 

de les Alqueries a les 19 hores, procedint-se a entregar els premis. Eixe mateix dia 

s'exposaran tots els microrrelatos rebuts.  

11. El jurat tindrà en compte l’estil, l’originalitat i la qualitat de la redacció per decidir 

els guanyadors. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis, si considera que 

cap de les obres presentades reunix la qualitat necessària.    

12. Totes les obres premiades podran ser utilitzades pel Casal Jove en qualsevol suport 

promocional com a llibres, quadernets, publicacions diverses, webs, blogs o qualsevol 

altre format que l'organització estime convenient per a la seua difusió, sense necessitat 

alguna de previ avís al seu autor.  

13. Els participants respondran personalment de la legítima titularitat i originalitat de 

l'obra en els termes esmentats en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, 

garantint la titularitat i el caràcter original i inèdit de l'obra.  

14. La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases, la conformitat 

absoluta amb les decisions del jurat i la renúncia a qualsevol reclamació." 


