BASES DEL CONCURS DE MICRORRELATOS “TRENQUEM BARRERES”
PRESENTACIÓ
L'Ajuntament de Quart de Poblet junt amb el Consell Municipal de la Infància i Casas de
Joventut, en el seu afany per commemorar el Dia europeu de l'envelliment actiu i la solidaritat
entre generacions (29 d'abril), organitzen este I Concurs de microrrelatos: “Joventut i gent
major trenquem barreres a Quart de Poblet”.
El concurs pretén fomentar a través de la creativitat literària una reflexió sobre quins punts de
trobada unixen a generacions de diferents edats que conviuen en Quart de Poblet.

BASES DEL CONCURS
1. Podrà participar qualsevol persona física empadronada en Quart de Poblet.
Els menors d'edat, en el moment d'acceptar les presents bases, hauran d'estar assistits
per aquell que ostente la seua tutela legal, que atorgarà el seu consentiment exprés
reomplint a l'efecte els camps assenyalats com obligatoris en el formulari de
participació.
No podran participar aquelles persones que es troben vinculades per mitjà de relació
laboral a l'Ajuntament de Quart de Poblet o que participen directament en
l'organització d'este concurs.
D'igual manera no entraran en concurs aquelles persones les dades de les quals siguen
incorrectes o incomplets. No es podrà concursar amb pseudònim.
2. El tema del microrrelato és “Joventut i gent major trenquem barreres a Quart de
Poblet”, en commemoració del Dia Europeu de l'envelliment actiu i la solidaritat entre
generacions.
3. Els relats seran acceptats en castellà o valencià. I tindran com a màxim una extensió
d'entre 25 i 50 paraules, sense incloure la frase d'inici: “Rompemos barreres…”. El text
haurà de ser original i inèdit, no ha d'haver sigut publicat en cap altre mig o suport, ni
haver sigut premiat en cap certamen o concurs.
Els relats hauran de complir les següents característiques:
o Els relats portaran un títol.
o Els textos han d'ajustar‐se a les característiques d'un microrrelato. Una
història la principal característica de la qual és la brevetat del seu
contingut, amb un plantejament, un nuc i un desenllaç. No valen
poemes, definicions, cites, refranys o endevinalles. L'esforç creatiu
residix en un bon ús del llenguatge, de forma precisa i directa.
o Els textos no han de contindre paraules o expressions de mal gust o
inapropiades. Tampoc abreviatures.
4. Els participants hauran d'enviar els seus relats a través d'un formulari que trobaran en
el Blog TRENQUEM BARRERES, completant a més tots els camps declarats
expressament obligatoris en este. Nom i cognom, data de naixement, correu

electrònic, telèfon de contacte i, en el cas de ser menors de 18 anys, el formulari
d'autorització del pare o tutor.
5. El termini per a presentar relats serà del 20 de març al 19 d'abril. No s'admetrà a
concurs cap microrrelato rebut fora de termini o que no complisca les condicions
expressades en les següents bases.
6. El jurat estarà format per: un tècnic de l'àrea de Joventut, un tècnic de l'àrea de
Persones Majors i un representant de Casas de joventut de Quart de Poblet.
7. Hi haurà tres categories: “Juvenil” de 1r de l'AIXÒ fins als 17 anys; “Adult” a partir dels
18 anys; “Gent major” a partir dels 65 anys.
8. Hi haurà un únic premi per categoria, que consistirà en un E‐book (llibre electrònic),
així com un diploma acreditatiu i la publicació de les persones guanyadores en els
diferents mitjos.
9. L'entrega de premis es realitzarà en el Saló d'actes de l'Ajuntament el dia 29 d'abril a
les 18:30 h.
10. Tots els microrelats es publicaran online en el Blog TRENQUEM BARRERES.
11. Les Bases del present concurs estaran disponibles durant el període en què estiga
vigent el mateix en la pàgina Web de l'Ajuntament de Quart de Poblet i en el Blog:
TRENQUEM BARRERES.
12. La participació en el concurs suposa donar el consentiment a l'Ajuntament de Quart
de Poblet per a poder utilitzar amb fins publicitaris i de difusió el nom dels participants
i els microrrelatos premiats. Així mateix cada participant manifesta i es responsabilitza
que ostente els drets de propietat intel∙lectual sobretot el material presentat. La
participació en el concurs suposa l'acceptació d'estes bases.

