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La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de
Torrent, amb l’objectiu de fomentar la creativitat i
promoure l’escriptura, convoca el segon concurs
de microrelat TorrentJove, d’acord amb les bases
següents:

1 ____ Participants
Hi pot participar la gent que tinga entre 12 i 25 anys.

Juntament amb les obres s’ha d’adjuntar la fitxa
d’inscripció al concurs, la qual ha d’incloure les
dades personals: nom, cognoms, DNI/NIE, data
de naixement, adreça postal, telèfon i correu
electrònic; i el títol del text presentat.
El termini de presentació finalitza el dia 29
d’octubre de 2022.
S’admeten fins a dos microrelats per persona
participant.

2. Temàtica. Requisits
4 ____ Premis
Els textos presentats han de ser originals i inèdits
i s’han d’inspirar en una de les fotografies, o
col·lecció, que han sigut premiades en edicions del
concurs de fotografia TorrentJove, a proposta de
l’organització.
L’únic requisit és inspirar-se en les fotografies
que es trien entre una de les sis opcions que
l’organització ha de proposar. Fotografies que es
publicaran juntament amb aquestes bases.

Hi ha dos premis de 250 euros cadascun.
Entre les obres seleccionades com a finalistes, un
dels premis serà atorgat pel jurat i l’altre l’atorgarà
el públic (votació popular).
Al premi se li ha d’aplicar la retenció prevista en la
legislació vigent.

El text haurà de tenir una extensió màxima de
300 paraules. S’haurà de redactar amb lletra
(font) Arial i una grandària d’11 punts en qualsevol
processador de textos.

El lliurament dels premis tindrà lloc en un acte
públic, en data encara per determinar, durant el
primer trimestre de 2023, i s’haurà de comunicar
als qui hi hagen participat. Els premis podran ser
declarats deserts pel jurat.

Haurà de dur títol, el qual no computarà en
l’extensió del text.

5 ____ Jurat

No s’accepten les obres que continguen
expressions obscenes, vulneren els drets humans,
denigren o insulten la capacitat física o intel·lectual
de qualsevol persona o entitat i, en qualsevol cas,
siguen susceptibles de tipificar-se com a delictes
d’odi.

El jurat el formen la regidora delegada de Joventut,
que hi actuarà com a presidenta; un tècnic
de l’Ajuntament, que farà de secretari; i tres
especialistes que hi actuaran com a vocals.
Aquest jurat ha de seleccionar les obres que
considere finalistes, entre les quals atorgarà un
premi, la restà entrarà en fase de votació popular.

3 ____ Presentació d’obres. Inscripció i termini
Les obres s’han d’enviar per correu electrònic a
torrentjovemicrorrelato@gmail.com, en arxiu PDF
i han d’indicar en el nom de l’arxiu el títol del text.
L’organització ha de respondre a cada correu.

Per a aquesta segona fase, un jurat popular podrà
votar a una de les obres seleccionades accedint a
www.torrentjove.com on es publicaran els textos
candidats. Finalment, l’obra que sume un major
nombre de vots serà la que es declare guanyadora
en aquesta modalitat de premi.

El jurat ha de seleccionar els treballs presentats
amb un criteri estricte d’objectivitat, sobre la base
de la qualitat artística, originalitat i innovació
creativa de les obres. La decisió del jurat és
inapel·lable i es reserva el dret d’interpretació de
qualsevol incidència que puga sorgir.

6 ____ Difusió de les obres seleccionades i
premiades
L’organització es reserva el dret de difusió de les
obres seleccionades per a ser votades, així com la
possibilitat de fer-ne reproduccions impreses, en
qualsevol mitjà físic o digital, per a promoure-les.
Les obres s’hauran de mostrar amb el títol i l’autoria.
Es cedeixen els drets de reproducció, comunicació
i publicació de les obres seleccionades a
l’Ajuntament de Torrent, que pot fer-ne ús
lliurement fent constar-hi l’autoria.
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7 ____ Propietat
Qui hi participe s’ha de responsabilitzar de l’obra
presentada al concurs, de posseir-ne la propietat
intel·lectual i que no existisquen drets de tercers.
Qualsevol reclamació per qüestions legals o drets
d’imatge sobre l’obra serà responsabilitat única de
qui l’haja presentada.
L’Ajuntament garanteix el tractament correcte de
les dades d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de

5 de desembre, de Protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

8 ____ Publicitat
Per a difondre el concurs, la Delegació de Joventut
el publicarà en les pàgines web de l’Ajuntament
de Torrent, torrent.es i Delegació de Joventut,
torrentjove.com. Així mateix, aquestes bases es
remetran a entitats, institucions i col·lectius que
aquesta delegació considere d’interés.

9 ____ Altres determinacions
La participació en el concurs suposa la plena
conformitat i acceptació de les bases, i en queden
excloses les obres que no complisquen alguna de
les condicions abans exposades.
Qui siga premiat està obligat a retornar el premi
si es planteja reclamació fundada sobre l’autoria,
o si no s’acredita el compliment dels requisits
esmentats anteriorment.
L’organització pot introduir-hi, si ho creu necessari,
les modificacions que estime convenients per al
bon funcionament del concurs.

+ info 961111853
Bases completes en www.torrentjove.com

