
 

 

BASES DEL “CONCURS DE RELAT BREU PER A L’ORGULL LGTBI+ XÀTIVA 2020” 

 

1. OBJECTE: 
 

El Consell de la Joventut de Xàtiva, les Regidories de Joventut i Dona i Igualtat de l’Ajuntament 

de Xàtiva i el col·lectiu Arc de Sant Martí LGTBI+ convoquen aquest concurs amb l’objectiu 

d’estimular la creativitat, el foment de l’escriptura i la conscienciació respecte als drets del 

col·lectiu LGTBI+, i que s’emmarca dintre de la programació de l’Orgull LGTBI+ Xàtiva 2020. 

 
2. PARTICIPANTS: 

 

Podran participar joves d’entre 12 i 30 anys, ambdós inclosos, quedant exclosos del concurs 

els/les membres de la Comissió Permanent i l’equip tècnic del Consell de la Joventut de Xàtiva, 

de les Regidories de Joventut i Dona i Igualtat i de la junta directiva de l’associació Arc de Sant 

Martí, així com aquells dissenys que no s’ajusten a aquestes bases. 

 
3. REDACCIÓ DEL RELAT: 
 

El relat haurà de ser inèdit i que no haja sigut publicat o premiat en cap altre concurs literari. 

Els participants es responsabilitzen que no hi haja drets a tercers i seran responsables de 

qualsevol reclamació per autoria o plagi. 

 

Els relats presentats hauran d’acomplir necessàriament les següents característiques: 
 

• Estar escrits en valencià. 
 

• La temàtica ha d’estar relacionada amb el col·lectiu LGTBI+ (la defensa dels seus drets, la 

seua diversitat, la celebració d’aquest dia, etc.) i podran estar redactats utilitzant qualsevol 

subgènere literari (ficció, realitat, humor, drama, etc.). 
 

• Els relats es presentaran paginats i encapçalats pel títol del relat i el pseudònim de 

l’autor/a. 
 

• L’extensió dels relats serà de com a mínim 500 paraules i com a màxim 1000 paraules, sense 

comptar el títol, escrits amb la tipografia Times New Roman a una grandària de 12 punts i 

un interlineat d’1,15 punts. 

 
4. PRESENTACIÓ I TERMINI: 
 

Les persones que es presenten a concurs hauran de redactar el relat i enviar-lo en format 

DOC/DOCX i PDF per correu electrònic la direcció cjxativa46800@gmail.com 

 

mailto:cjxativa46800@gmail.com


Aquest correu haurà de contenir necessàriament la informació següent: 

 

1. Assumpte: “PARTICIPACIÓ CONCURS RELAT BREU ORGULL LGTBI+” seguit d’un pseudònim. 

2. Relat presentat a concurs en format .DOC/.DDOCX i .PDF  

3. Document en format Word o PDF, del que la primera pàgina haurà d’estar obligatòriament 
en blanc, i que haurà de contenir les dades següents: 
 

a. Nom i cognoms de l'autor/a. 

b. Direcció. 

c. Telèfon de contacte. 

d. Fotocòpia del DNI per davant i darrere. 

 
L'organització remetrà un correu de confirmació amb la recepció de cada treball. 

 

• El termini de presentació de relats serà del fins al 12 de juny de 2020, aquest inclòs. 
 

• La falta de presentació de qualsevol dels documents o dades exigides serà causa d’exclusió, 

excepte quan, a judici del jurat, es considere subsanable. 
 

• Els organitzadors es reserven el dret a suspendre el concurs o ampliar el termini de 

presentació si ho consideren oportú. 

 
5. PREMI: 
 

• S’estableix un únic premi consistent en 100€. 
 

• El relat guanyador i els cinc finalistes seran publicats a als perfils dels organitzadors i a la 

pàgina web del Consell de la Joventut de Xàtiva (cjxativa.org).  

 
6. JURAT: 

 

L’organització constituirà un jurat format per membres del CJX, de les Regidories de Joventut i 

Dona i Igualtat de l’Ajuntament de Xàtiva i membres del col·lectiu Arc de Sant Martí, als que se 

li remetran les propostes presentades de manera anònima, i aquest decidirà la proposta 

guanyadora. El resultat de concurs es farà públic durant la setmana de l’Orgull LGTBI+ Xàtiva 

2020 (del 22 al 28 de juny). 

 

Les competències assignades al jurat seran les següents: 

 

• L’admissió de les propostes presentades. 

• La valoració dels relats presentats i la resta de documentació presentada pels concursants. 

• La resolució del concurs i la selecció del relat premiat. 

• La decisió de decretar desert el concurs si es considera oportú. 

• La interpretació de les presents bases i la resolució de les possibles qüestions suscitades amb 

motiu d’aquest concurs. 

• El jurat resoldrà al seu criteri qualsevol imprevist o reclamació que s’hi poguera presentar, 

excepte si es referit al veredicte del jurat, que serà inapel·lable.  



7. RELAT PREMIAT: 
 

El relat guanyador passarà a ser propietat exclusiva dels organitzadors. L’autor/a es farà 

responsable front a reclamacions que puguen sorgir de qualsevol naturalesa o que tercers 

puguen fer al respecte de la originalitat, paregut o copies parcials dels relats presentats. 

 

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES: 
 

La presentació de relats en aquest concurs implica, per part dels participants, el coneixement i 

acceptació total d’aquestes bases. 

 

Xàtiva, Maig de 2020 

 


