
Bases Concurs de Microrelats. VII Marató de lectura Camp de Túria i La Serranía

1.  Requisits per a participar

Podrà participar en el concurs qualsevol persona major de 18 anys i vinculada d’alguna manera als pobles que
formen part del projecte Marató de Lectura.

2  Categories

Els participants podran presentar sota pseudònim un únic microrelat, amb una extensió màxima de 99 paraules
(sense comptar el títol) i en les següents categories i modalitats:

Categoria A. Modalitat Castellà (majors de 18 anys)

Categoria A. Modalitat Valencià (majors de 18 anys)

A més, els textos han de ser originals, inèdits i no han hagut d’estar premiats ni trobar-se pendents de veredicte
en altres certàmens o concursos.

3. La temàtica

El tema és lliure però s’ha d’inspirar en una d’aquestes imatges:

1.El ratolí de biblioteca, Carl Spitzweg, 1850.



2. Lewis Payne,  (retrats d'Alexander Gardner), 1865.

Nota a a imatge: Lewis Payne (22 d'abril de 1844, Alabama – 7 de juliol de 1865, Washington) fou un soldat
confederat que va col·laborar en l'assassinat d'Abraham Lincoln. Les fotografies resulten impactants per la seua
aparent modernitat. Payne sembla un model actual per l'actitud displicent, la mirada reptadora... Si ens hi fixem,
veurem que porta manilles. En realitat, Lewis Payne està posant per a la càmera dos mesos abans de ser
executat a la forca junt amb els seus companys de conspiració.

4.  Termini i enviament de textos

El termini per a participar-hi començarà el 17 d’octubre de 2022 i finalitzarà el 30 de
novembre de 2022. Els originals sols es podran enviar per correu electrònic a la següent
adreça: seniaprojectes@gmail.com

O per sobre tancat a l’ajuntament de cada poble participant en la VII Marató de lectura Camp de Túria i La

Serranía. En l’assumpte del correu ha de figurar “V Concurs de microrelats Marató de Lectura. S’adjuntaran

dos arxius en format .doc. Un d’ells, amb el títol del “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 adreça electrònica)

 

mailto:seniaprojectes@gmail.com


En l’encapçalament del microrelat ha de constar la categoria i la modalitat a què es presenta. L’organització del

certamen, Marató de lectura, no intercanviarà cap correu amb els participants. S’enviarà, exclusivament, un

correu com a confirmació de la correcta recepció dels textos i pliques.

5.  Jurat i veredicte

El jurat estarà format per tres membres designats per l’organització de la VII Marató de lectura.

El veredicte del jurat serà inapel·lable. El veredicte es comunicarà als finalistes mitjançant correu electrònic,
(3 per categoria) i el nom del guanyador s’anunciarà en l’acte de cloenda de la VII Marató de Lectura que se
celebrarà en una data anunciada amb antel·lació..

 

6.  Premis

S’estableixen 3 premis per modalitat i categoria. Marató de lectura es reserva

el dret de publicar els relats guanyadors i finalistes en una futura edició en paper. Els premis poden quedar
deserts.

El lliurament dels premis es realitzarà  en la data i el lloc que s’anunciarà junt al veredicte del jurat. Els autors
guardonats es comprometen a assistir personalment, o mitjançant un representant, en cas de resultar-li
impossible a l’autor assistir a l’acte de lliurament de premis.

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


