
 
I Concurs de Microrelats Fira de l’Albufera de València  

BASES 
 
L'Associació Cultural Fira Albufera convoca el I Concurs de Microrelats Fira de l’Albufera de València amb 
l'objectiu de difondre i protegir els valors del Parc Natural, així com ressaltar les tradicions i identitat 
dels seus habitants, promocionar el turisme sostenible d'aquest paratge tan benvolgut i contribuir al 
foment de la creativitat literària.  

1. Participants 

Podrà participar qualsevol persona independentment de la seua nacionalitat o lloc de residència.  

 

No podran presentar-se al concurs els integrants de la Junta Directiva de l’Associació Cultural Fira 

Albufera, els familiars directes i els membres del Jurat.  

2. Nombre  d’obres 

Els participants podran presentar un màxim de dos treballs un dels quals, almenys, haurà de ser en 

valencià. Si sols envien un relat podrà ser en castellà o valencià. 

3. Tema.  

La temàtica versarà sobre el llac o el Parc Natural de l’Albufera i el seu entorn.  

4. Format.  

Els microrelats hauran de portar un títol i tindran una extensió màxima de 200 paraules (11/12 línies), 

sense incloure el títol.   

 

El jurat tindrà competència plena per a retirar aquells microrelats que conculquen la filosofia de la 

convocatòria.  

 

Les obres han de ser inèdites, originals i lliures de qualsevol compromís editorial. 

 

S’estableixen dues categories: infantil (fins als 16 anys), i adults (de 17 anys en avant).  

 

Els microrelats podran redactar-se en castellà o valencià, en qualsevol de les categories convocades.  

5. Presentació 

Els treballs hauran d’enviar-se a través del correu firaalbufera@gmail.com especificant en l’assumpte: 

“CONCURS MICRORELATS FIRA ALBUFERA 2014” (de no aparèixer estes paraules no entrarà en 

concurs). 

mailto:firaalbufera@gmail.com


És necessari que prèviament completen el formulari que apareix en la convocatòria. Es farà constar el 

nom i cognoms, nacionalitat, categoria a la qual es concorre, adreça de correu electrònic, telèfon de 

contacte i si pertany a alguna associació o entitat cultural. L’incompliment d’aquests requisits o la 

falsedat de les dades suposaran l’exclusió del concurs.  

 

 

 

Títol obra: 

Categoria: 

Nom i Cognoms: 

D.N.I.: Telèfon: Correu electrònic: 

Domicili: C.P: Població: 

Nacionalitat 

Sóc soci de  

 

Signatura: __________________________________ 

  

 

També serà motiu d'exclusió aquells treballs que continguen qualsevol tipus d'insult, desqualificació 

personal o pejorativa per al medi ambient, expressions discriminatòries o que comporten amenaces. 

El jurat tindrà plena competència per a retirar aquells microrelats que conculquen l'esperit de la 

convocatòria. 

 

L’organització del concurs s’encarregarà de publicar els microrelats rebuts en la pàgina web 

www.firaalbufera.org i al Facebook de forma anònima, és a dir, sense incloure el nom de l’autor, per a 

que els visitants d’aquesta puguen votar els escrits que més valoren.  

6. Termini.  

La recepció de treballs començarà a les 0:00 hores del dia 1 de febrer de 2014 i acabarà a les 24 hores 

del dia 30 d’abril de 2014.  

 

El període de votacions, a través de la pàgina web de la Fira de l’Albufera (www.firaalbufera.org), es fixa 

des de les 0:00 hores de l’1 de maig a les 14:00 hores del 15 de maig. Després d’aquesta data no es 

comptabilitzarà cap vot més. Els usuaris registrats podran votar un màxim de tres treballs per categoria.  

7. Jurat.  

El jurat estarà compost per representants del món cultural valencià de les lletres, d'alguna associació 

cultural o entitat col·laboradora de l’Associació Cultural Fira Albufera, l'activitat de la qual es 

http://www.firaalbufera.org/
http://www.firaalbufera.org/


desenvolupe en l'àmbit del Parc Natural, així com representants de la pròpia associació organitzadora 

del concurs. La seua composició serà publicada en l'adreça web www.firaalbufera.org i en el compte de 

facebook, Fira de l’Albufera. 

 

 

Del total dels microrelats presentats s'extrauran el 50% segons els vots rebuts, els quals passaran a la 

consideració del jurat qui al seu torn, podrà rescatar qualsevol altre treball que no haja sigut inclòs entre 

els més votats, si ho considera amb nivell suficient per a passar a la fase final del concurs. 

 

8. Resolució.  

La resolució es publicarà el dia 1 de juny de 2014. El lliurament dels premis es farà el dissabte dia 7 de 

juny, coincidint amb la celebració de la III Fira de l’Albufera.  

 

Qualsevol dels premis podria quedar desert si així ho estima el Jurat, les decisions del qual seran 

inapel·lables.  

 

Cas que un participant presente microrelats en les dues llengües establides només podrà accedir a un 

premi.  

9. Premis 

S’estableixen tres premis per categoria:  

 

1r.- Llibre electrònic (e-book) o tablet, diploma acreditatiu i publicació en una edició digital dels millors 
microrelats seleccionats pel jurat.  
 
2n.- Un dinar o sopar per a dues persones en un restaurant de El Palmar(categoria d’adults) o un lot de 
productes gastronòmics tipics de la zona i lot de llibres (categoria infantil), diploma acreditatiu i 
publicació en una edició digital dels millors microrelats seleccionats pel jurat.  
3r.- Diploma acreditatiu, publicació en una edició digital dels millors microrelats triats pel jurat i un lot 
de productes gastronòmics típics de la zona.  
 
L'Associació Cultural Fira Albufera es posarà en contacte amb els guanyadors mitjançant correu 
electrònic i/o telefònicament. A més de publicar-se en el compte de facebook Fira de l’Albufera i 
www.firaalbufera.org. 

10. Drets 

Els autors dels textos seleccionats pel Jurat cediran els drets d’explotació a l’Associació Cultural Fira 

Albufera per a la publicació i difusió a través de qualsevol suport, bé imprés o bé digital, fent expressa 

referència al seu autor, qui conserva en tot moment el dret de propietat intel·lectual.  

11. Compromisos dels participants  

Tots els participats, pel fet de ser-ho, acceptaran íntegrament les presents Bases, així com la resolució 

per l’organització de qualsevol problema no recollit en aquestes.  

 

Qualsevol incidència no contemplada en les bases serà resolta per l’organització del concurs.  



12. Protecció de Dades 

Les dades facilitades per a la inscripció en el I Concurs de Microrelats Fira de l’Albufera seran incorporats 

a l’arxiu de l’Associació Cultural Fira Albufera a l’efecte d’informar sobre futures activitats relacionades 

amb la citada associació. En cap cas seran cedits a tercers. L’interessat podrà revocar el seu 

consentiment mitjançant escrit dirigit a l’Associació Cultural Fira Albufera, C/. Embarcador, 28 (Casa de 

la Demanà). 46012 El Saler-València, o a través del correu electrònic: firaalbufera@gmail.com 

 


