
I CONCURS DE RELAT CURT

“La soledat  no desitjada és una realitat,  evitem que siga un problema.  Entre
totes i tots”

Fruit  del  procés participatiu  per  als  pressupostos  2020,  es  va aprovar  la  iniciativa
ciutadana de realitzar una campanya sobre “la soledat no desitjada” en les persones
majors. Amb la intenció d'afavorir la visibilitat, la reflexió i el debat social sobre aquesta
realitat,  l'Ajuntament d'Alcoi,  a través de la  Regidoria de Persones Majors,  promou
aquest  I  Concurs  de  Relat  curt, com  a  vehicle  que  canalitze  idees,  sentiments,
propostes, reflexions, etc. a través de la creació literària.

BASES

Dins de la campanya de sensibilització sobre la soledat no desitjada en les persones
majors, l'Ajuntament d'Alcoi, a través de la Regidoria de Persones Majors, convoca el I
Concurs de Relat Curt amb el lema: “La soledat no desitjada és una realitat, evitem
que siga un problema. Entre totes i tots”, que es regirà per les bases següents:

1. Participants

Poden concórrer totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Alcoi
que ho desitgen, excepte els membres del jurat, els organitzadors del Concurs i
aquelles  persones  que  desenvolupen  professionalment  aquesta  activitat.  La
participació  en  aquest  concurs  implica  la  total  acceptació  plena  d'aquestes
bases.

2. Temàtica de la proposta

A partir de lema “La soledat no desitjada és una realitat, evitem que siga un 
problema.  Entre  totes  i  tots”,  el  relat  pot  desenvolupar-se  a  partir  de  
qualsevol línia argumental que el dit lema suggerisca a l'autor/a i que estiga  
relacionat amb el tema i la finalitat de la campanya.

3. Format de la proposta

Hauran de ser relats originals i inèdits en format electrònic, escrits en llengua 
valenciana o castellana.

L'extensió del relat serà com a màxim de 2 folis, amb marges de 2,5 cm, i  
amb un interlineat  d'espai  i  mig.  El  tipus  de lletra  serà  Arial,  grandària  11  
punts.

Només podrà presentar-se un relat per participant. El dit relat es presentarà en 
un arxiu electrònic preferentment en format pdf, on constarà el títol de l'obra i el 
text del relat firmat amb un pseudònim, i s’anotarà al costat l’edat de l'autor/a. 
En cap cas apareixerà en aquest arxiu el nom de l’autor/a ni cap altre tipus de 
marca dins d'aquest arxiu ni juntament amb el relat.



4. Enviament

S’haurà  d’enviar  per  correu  electrònic  a  l’adreça  de  correu  electrònic
ajuntament-majors@alcoi.org. En l'assumpte del missatge haurà d'aparéixer 
el text següent:

CONCURS DE RELAT CURT “SOLEDAT-MAJORS”

En el missatge s’haurà d’adjuntar:

Un  arxiu  (preferentment  en  format  pdf)  amb  l'obra  presentada,  el  títol  i  
firmada amb pseudònim i indicació de l'edat de l'autor/a.

Un  segon  arxiu  que  ha  de  contenir:  títol  de  l’obra,  nom  complet  de  la  
persona  que  presenta  la  proposta,  edat,  adreça,  telèfon  i  DNI.  En  
finalitzar eixes dades,  s'afegirà en el  mateix arxiu una declaració d'autoria,  
en què s’assegure que la proposta és original, que no està pendent de premi en
cap altre certamen i el seu caràcter inèdit.

És a dir, cada correu ha de contenir dos arxius: un amb el relat firmat amb  
pseudònim, el títol i l’edat. L'altre arxiu contindrà: dades personals, dades de 
contacte de l'autor, títol de l'obra i declaració d’autoria.

5. Termini de presentació de les obres 

El termini de presentació de les obres serà des del dia 26 d'octubre de 2020
fins al dia 23 de novembre de 2020.
Qualsevol relat rebut després d'eixa data no serà tingut en compte.
La decisió del Jurat es comunicarà durant la primera setmana de desembre
d’enguany. Del premi se n’haurà de gaudir en els set dies següents a la seua
comunicació.

6. Jurat

El jurat estarà format per tres persones relacionades amb el món literari, triat
per l'organització del Concurs.
La seua decisió serà inapel·lable i podrà declarar deserts els premis si el jurat
ho considera oportú.
La seua resolució es farà publica en el web de l'Ajuntament, així com en les
seues xarxes socials. 

7. Premis

S'atorgaran tres premis en total.  Els  premis consistiran en una quantitat  de
diners  que  es  destinarà  a  l'adquisició  de  material  de  papereria,  llibreria  i/o
material informàtic en qualsevol d'aquests comerços d'Alcoi: 

Llibreria Llorens (St. Llorenç, 1).
Detroit (Oliver, 5)
Juanlu -Tec.  (Isabel la Catòlica, 29 B)  
Infocoste El Romeral (C/ Castalla, 11)

mailto:ajuntament-majors@alcoi.org


Els premis consistiran en: 
1r Premi………... 350 euros en material de papereria, llibreria i/o  informàtic
2n Premi..……… 225 euros en material de papereria, llibreria i/o informàtic
3r Premi………... 100 euros en material de papereria, llibreria i/o informàtic.

8. Cessió de drets de les obres

Els  treballs  presentats  cedeixen  els  drets  d'explotació,  reproducció  i
comunicació  pública  de  l'obra  premiada  a  l'Ajuntament  d'Alcoi.  Es  podrà
realitzar una publicació amb els relats més votats. Així mateix, es reserva el
dret de publicar qualsevol dels relats rebuts, fent menció expressa de l'autor/a
d'aquest. L'Ajuntament no tornarà els originals no premiats. 

9. Acceptació de les bases

La participació en aquest  concurs implica la  plena acceptació de les seues
bases.  Es  poden  consultar  les  bases  completes  en
https://www.alcoi.org/ca/areas/bienestar_social/c_concejalia_3edad/concursos.
html, en Facebook Majors-Ajuntament d’Alcoi i 
en el compte d’Instagram  @majorsajuntamentdalcoi. 

LA REGIDORA DE PERSONES MAJORS

Carolina Ortiz Pineda 

https://www.alcoi.org/ca/areas/bienestar_social/c_concejalia_3edad/concursos.html
https://www.alcoi.org/ca/areas/bienestar_social/c_concejalia_3edad/concursos.html

		2020-11-09T12:52:14+0100
	CAROLINA|ORTIZ|PINEDA




