
III Concurs de microrelats
PER TOTS SANTS MONSTRES VALENCIANS!

Bases

1. Requisits per a participar

Podran  participar  en  el  concurs  qualsevol  persona  major  de  12  anys  i
resident en el poble de Castalla.

2. Condicions

Els participants podran presentar sota pseudònim un únic microrelat, amb
una extensió màxima de 150 paraules (sense contar el títol) i en les següents
categories:

- Categoria Juvenil, de 12 a 18 anys.

- Categoria Adults, a partir de 18 anys.

A més, els textos hauran de ser originals, inèdits i no han d´haver sigut
premiats ni trobar-se pendents de fallada en altres certàmens o concursos.

La temàtica: Espanta la por! Imaginari popular valencià de la por. Monstres
de la nostra terra coneguts o inventats, ambientat en la ciutat de Castalla. Tots
Sants.

3. Termini i enviament del textos

- El termini per a participar en el concurs començarà el  20  d´octubre de
2020 i finalitzarà el 20 de novembre de 2020.

- Els treballs solament es podran enviar per correu electrònic a la següent adreça:
espantalaporcastalla@gmail.com

mailto:espantalaporcastalla@gmail.com


- En l´assumpte del correu ha de figurar “III Concurs de microrelats Espanta
la por”.

- S´adjuntaran dos arxius en format .doc:

• Un  d´ells,  amb el  títol  de  “microrelat  +  pseudònim” de  l´autor  que
contindrà el text concursant signat amb el pseudònim.

• I l´altre, titulat “Dades personals + pseudònim de l´autor”, contindrà les
dades del concursant (nom i cognoms, DNI, adreça postal, número de
telèfon i correu electrònic).

- En l´encapçalament del microrelat ha de figurar la categoria a la qual es
presenta.

- L´organització del certamen, Biblioteca Pública Municipal de Castalla, no
intercanviarà cap correu amb els participants. S´enviarà exclusivament un com a
confirmació de la correcta recepció dels textos.

4. Jurat i fallada

El jurat estarà compost pel Regidor de Cultura i diferents membres del món
de la lectura, cultura i l´art de la nostra localitat, que es donaran a conèixer a
través de les xarxes socials de la Biblioteca Pública Municipal de Castalla.

Es comunicarà per telèfon als guanyadors i mitjançant correu electrònic al
finalistes  el  nombre  dels  quals  decidirà  el  jurat  depenent  de  la  qualitat  dels
textos.

5. Premis

S´estableixen:

- Primer premi Categoria Juvenil.

- Segon premi Categoria Juvenil.

- Tercer premi Categoria Juvenil.

- Primer premi Categoria Adults.

- Segon premi Categoria Adults.

- Tercer premi Categoria Adults.



El  jurat  elaborarà  una publicació  digital  amb els  relats  guanyadors i  els
finalistes, que es publicarà, en el seu moment, en la pàgina de l´Ajuntament de
Castalla, de la Biblioteca Pública Municipal de Castalla i en el periòdic Escaparate.
La Biblioteca Pública Municipal es reserva el dret de publicar el relats guanyadors i
finalistes en una futura edició en paper.

El lliurament dels premis es realitzarà a partir del 23 de novembre, com que
la situació no ens permet realitzar actes en molta afluència de gent, avisarem als
guanyadors per a que vinguen a la Biblioteca a recollir el seu premi.

El jurat tindrà potestat i capacitat de decisió davant qualsevol incidència,
circumstància o qualsevol esdeveniment que sorgira i no estiguera arreplegat en
les  següents  bases.  El  fet  de  participar  en  aquest  certamen  implica  la  plena
acceptació de les presents bases publicades.


