
BASES CATEGORIA RELAT CURT V FESTIVAL MOSTRA’T GANDIA 2021 

 

La temàtica del concurs és “Realitats Socials”, enteses des de la més ampla 

diversitat; les obres han de reflectir, difrondre o denunciar qualsevol aspecte de 

la realitat social en la seua diversitat amb diferents col.lectius que viuen 

situacions diverses (violència, discriminació, inclusió, diferència, incomprensió, 

grups urbans, col.lectius particulars…) En eixa realitat s’inclouen les minories 

socials, siga per raó d’orientació sexual/identitat de gènere, diversitat funcional, 

nacionalitat, edat, religió, llengua… 

L’objectiu és generar cultura i fomentar la igualtat en la diversitat social 

mostrant als diferents col.lectius existents i les situacions injustes que puguen 

donar-se. 

El termini de presentació d’obres finalitzarà el 30 de novembre de 2020 a les 

23:59h. 

Els relats han d’estar escrits exclusivament en valencià o català en document 

de “WORD” a doble espai, tipus de lletra ARIAL a tamany 12 (Títol de l’obra 

inclòs a l’inici a tamany 26) amb una extensió màxima de dues pàgines, més 

una pàgina adicional on incloures les següents dades del participant: 

NOM I COGNOMS 

ADREÇA COMPLETA (carrer i número, còdig postal, ciutat i país) 

NÚMERO DNI 

NÚMERO DE TELÈFON 

CORREU ELECTRÒNIC 

El número d’obres a presentar per cada participant és ilimitat. 

Per a poder participar en FESTIVAL MOSTRA’T GANDIA és necessari enviar 

adjunt el relat curt escrit en document de WORD al següent correu electrònic: 

festivalmostrat@gmail.com, col.locant en l’assumpte “RELAT CURT” i TÍTOL 

DE L’OBRA. 

S’autoritza a FESTIVAL MOSTRA’T GANDIA  a la difusió de l’obra inscrita en 

altres activitats organitzades pel propi festival sense ànim de lucre. 

Participar en FESTIVAL MOSTRA’T GANDIA implica l’acceptació completa 

d’aquestes bases. 

Els organitzadors es reserven el dret de canviar les bases en casos 

excepcionals. 

mailto:festivalmostrat@gmail.com


Es podrà declarar desert el premi en cas de considerar que cap dels treballs 

presentats reuneix els mèrits suficients per a ser premiat. 

Premis: 

Millor Relat Curt 300€ 

Premi Especial del Jurat 

L’organització de FESTIVAL MOSTRA’T GANDIA efectuarà la selecció d’acord 

amb els criteris que considere oportuns. 

L’organització enviarà un mail als autors de les obres seleccionades el dia 17 

de gener de 2021. I farà públic el resultat de la persona guanyadora en l’acte 

de lliurament de premis del Festival (la data es comunicarà mitjançant la pàgina 

de Facebook: @festivalmostratgandia). 

La presentació d’una inscripció on manquen dades podrà ser motiu suficient 

per a la desqualificació de la persona concursant. 

Les decisions del jurat seran sempre inapel.lables. Els concursants, pel fet de 

participar en aquest concurs, renuncien expressament a l’exercici de qualsevol 

tipus de reclamacions contra les resolucions del jurat. 

Per a més informació: festivalmostrat@gmail.com 


