
BASES DEL CONCURS DE MICRORRELATS 

Dia del Llibre 2012 

Biblioteca UPV 

Amb motiu de la celebració del Dia del Llibre 2012, la Biblioteca, amb la col·laboració de 
l’Editorial UPV i de l’Àrea de Promoció i Normalització Lingüística,  convoca un concurs 
de microrrelats, l’objectiu del qual és fomentar l’escriptura i la participació dels alumnes 
en activitats culturals.  

Bases del concurs:   

1. Podrà presentar-se al concurs qualsevol alumne de la Universitat Politècnica de 
València matriculat en el moment de presentar la seua proposta. 

2. L’extensió dels microrrelats serà com a màxim de 200 paraules. 

3. Els relats han de ser originals i inèdits, i no han d’haver estat publicats en cap suport 
(electrònic, paper, etc.). A més, no han d'haver estat premiats ni ser simultàniament 
presentats en altres concursos.  

4. Els relats es presentaran escrits a ordinador (pdf o similars).  

5. Els treballs podran ser realitzats en qualsevol de les dues llengües oficials de la UPV, 
en qualsevol gènere literari en prosa (policíac, de misteri, romàntic, d'aventures, etc.) i 
hauran de contenir obligatòriament les paraules 

“San Jorge” o “Sant Jordi”, “Cervantes” i “Shakespeare” 

6. Cada autor només podrà presentar un relat. 

7. Els relats es presentaran sense signar. S'enviaran per un compte de correu oficial de 
la Universitat Politècnica de València, en dos fitxers adjunts.. 

El primer fitxer contindrà el relat, i durà com a nom el títol del mateix. El segon fitxer 
contindrà les dades personals de l'autor (nom i cognoms, telèfon de contacte i correu 
electrònic) i durà com a nom el títol del relat, més les paraules “dades personals”. En 
l'assumpte es farà constar el literal “Concurs de Microrrelats Dia del Llibre en la UPV 
2012.” 

Per exemple: 

Primer fitxer “El meu primer relat.pdf” 
Segon fitxer “El meu  primer relat dades personals.pdf” 
Assumpte Concurs de Microrrelats Dia del Llibre en la UPV 2012 

  

La direcció per a l’enviament de les participacions és: diadellibro@upvnet.upv.es 

 

mailto:diadellibro@upvnet.upv.es


8. La data límit per a l'admissió de relats és el 25 de març de 2012 

9. El premi del concurs és un val de 100 €, canviable en serveis i concessions de la UPV 
fins al 31 de juliol de 2012. 

10. El Jurat del concurs es reserva el dret a publicar els millors relats presentats. Els 
autors dels mateixos cediran els drets de reproducció, comunicació pública, 
transformació i distribució, a fi de publicar una obra col·lectiva sota un ISBN i una 
llicència d'ús (creative commons o copyright). La publicació es gestionarà a través de 
l'Editorial de la Universitat Politècnica de València en format imprès i també en format 
electrònic, el qual es difondrà en lliure accés. 

11. Tota la comunicació relativa a la present convocatòria es publicarà almenys en la 
pàgina web de la Biblioteca. 

12. El jurat estarà integrat pels següents membres: 

• Lourdes Palop Jorge (Biblioteca i Documentació Científica) 
• Graciela Torres Thibaut (Biblioteca i Documentació Científica) 
• César Nicolás Serra Alegre (Biblioteca i Documentació Científica) 
• Remedios Pérez García (Editorial UPV) 
• Eva Calatrava Barrio (Biblioteca i Documentació Científica) 
• Raquel Vallés Navarro (Biblioteca i Documentació Científica) 
• Sergi Linares de Terán (Àrea de Promoció i Normalització Lingüística) 

13. El jurat farà públic la fallada del concurs amb anterioritat al 23 d'abril en la pàgina 
web de la Biblioteca.  

14. Per a la seua participació en el concurs, els autors declaren acceptar aquestes bases, 
l'incompliment de les quals invalidarà la participació en el mateix. 

 

 

València, a    1    de    març    de 2012 

 


