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CERTAMEN DE MICRORRELATS EN VALENCIÀ 
“Imagina una joventut” 

T’agrada escriure? Tens una història que contar al món? Penses, parles i 
vius en valencià? El Consell de la Joventut de València (CJV) organitzem 
el certamen online de microrelats en valencià “Imagina una joventut” 
dirigit a les persones joves de la ciutat de València! 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

Les següents bases tenen com a objecte establir les normes de 
participació en la I edició del certamen online d’escriptura creativa 
“Imagina una joventut” del Consell de la Joventut de València (CJV). 
Aquests premis pretenen distingir a joves de València amb històries que 
contar, donant-les visibilitat i més facilitats per a gaudir-les. 

Aquest certamen literari vol contribuir al foment de l’ús del valencià a 
través de l’elaboració de relats breus que promoguen la reflexió, crítica 
social o la bellesa poètica.  

El lliurament d’aquests premis es regirà per les condicions que 
s’especifiquen a continuació. 

ORGANITZACIÓ I FINANÇAMENT 

El Consell de la Joventut de València (CJV) organitza aquest certamen 
en col·laboració amb l’Ajuntament de València i la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.  

TEMÀTICA I EXTENSIÓ 

El CJV dóna via lliure a cada participant perquè s’expresse a través dels 
seus relats i per tant, la temàtica és lliure, encara que es valorarà 
especialment que els relats presentats tinguen relació amb el col·lectiu 
juvenil, des de qualsevol vessant.  

El microrelat ha de ser original, constar d’un títol i una narració, amb una 
extensió màxima de 150 paraules i estar escrit en valencià normatiu.  
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REQUISITS PER A PARTICIPAR 

Podrà participar qualsevol persona amb edat compresa entre els 16 i 30 
anys, ambdós inclusivament.  

Es imprescindible que la persona que participe estiga empadronada a la 
ciutat de València, estiga cursant formació acadèmica o treballe a la 
capital.  

Qualsevol de les tres opcions serà admesa i s’haurà d’acreditar facilitant 
una còpia del Document Nacional d’Identitat en vigor, certificat 
d’estudis o contracte de treball a la ciutat de València. 

Una única persona podrà presentar més d’un relat i també una mateixa 
obra podrà ser presentada per dos persones coautores, sempre que 
ambdues complisquen els requisits establits en aquest document. 

COM PARTICIPAR: 

El procés d’avaluació de candidatures contempla les següents fases: 

FASE 1. Publicar el relat al teu perfil d’Instagram (públic) amb la imatge 
del certamen, que podràs descarregar al nostre web en diferents 
adaptacions per a les xarxes socials, amb hashtag #MicrorelatCJV i 
etiquetar al @cjvlc 

FASE 2. Seguir el perfil del Consell de la Joventut de València en 
Instagram (@cjvlc) 

FASE. Enviar per correu electrònic a l’adreça 
consellvlc@valenciajove.com amb assumpte “Certamen Imagina una 
joventut” amb el teu nom i cognoms, una còpia del teu DNI en vigor i el 
teu perfil de xarxes socials.  

Seran necessàries les tres accions per a completar la candidatura 
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CONFORMACIÓ I DECISIÓ DEL JURAT 

El jurat del certamen “Imagina una joventut” estarà format per membres 
de la Comissió Permanent del Consell de la Joventut de València (CJV). 
La presidència del jurat serà la presidència de la Comissió Permanent 
del CJV o la persona en la qual aquesta delegue.  

Aquest jurat avaluarà les obres i determinarà el millor relat d’acord amb 
relació a la seua qualitat, creativitat, originalitat i execució. 

La decisió del Jurat serà inapel·lable, renunciant les participants a la 
realització de qualsevol reclamació en tal sentit, i es farà públic en el 
perfil de les xarxes socials del Consell de la Joventut de València.  

El Certamen podria quedar desert si el jurat així ho considera oportú. 

CALENDARI 

Període de registre: Seran vàlids tots el relats publicats des del 25 de 
febrer de 2021 a partir de les 00:00h, fins al 12 d’abril de 2021 a les 
23:59h. 

Lliurament del premi: 23 d’abril de 2021, Dia del Llibre. 

En cas d’impossibilitat manifesta per a contactar amb la persona 
guanyadora en el termini de 7 dies, el CJV quedarà eximit de qualsevol 
responsabilitat i podrà triar una altre relat guanyador. 

El Consell de la Joventut de València es reserva el dret de poder 
modificar aquest calendari, i en aquest cas informarà de les 
modificacions a través de la pàgina web www.valenciajove.com  

PREMI 

El Consell de la Joventut de València (CJV) atorgarà un premi sota 
l’epígraf de certamen “Imagina una joventut”, corresponent a una sola 
categoria.  

El premi consistirà en un xec regal de 100 euros per a la compra de 
llibres a la Llibreria La Traca de València. La concessió del present premi 
resultarà compatible amb l’obtenció de qualsevol altra subvenció o 
aportació de terceres persones i/o entitats. 
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DIVULGACIÓ 

Es realitzarà un pla de comunicació per a donar a conèixer el certamen 
que es difondrà entre els mitjans de comunicació, xarxes socials i davant 
l’administració pública local. 

El Consell de la Joventut de València es reserva el dret de publicar les 
obres presentades al web de l’entitat, en format imprès  o en qualsevol 
altre format, durant un període indefinit. La publicació d’aquestes obres 
es farà en tot cas citant a la seua autoria i fent referència a la seua 
condició de participants del Certamen “TÍTULO”. 

L’autoria conserva tots els seus drets morals, patrimonials i de propietat 
intel·lectual sobre el projecte presentat, reservant-se els organitzadors 
únicament els drets detallats anteriorment. 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases, 
sense excepció ni condicionants, així com qualsevol resolució que 
s’adopte per incidències. 

PROTECCIÓ DE DADES 

Les dades de caràcter personal que ens facilites seran objecte de 
tractament per part del Consell de la Joventut de València. La finalitat 
del tractament serà la de poder dur a terme la correcta avaluació de la 
teua candidatura i gestió del Certamen. Les dades personals que ens 
facilites podran ser comunicats a la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de 

València i a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en la seua 
condició d’entitat col·laboradora. 

Les dades no seran comunicades a tercers, excepte per imperatiu legal, 
per a complir amb la finalitat descrita, o per a la difusió del projecte en 
mitjans i xarxes, la qual cosa pot implicar la difusió d’imatges sobre el 
relat que puguen contenir dades de caràcter personal. Aquesta difusió 
forma part dels reconeixements d’aquest certamen, per la qual cosa 
l’acceptació de les seues bases i l’emplenament i signatura del model 
d’inscripció suposa que has sigut degudament informat de manera 
prèvia sobre la política de privacitat del Consell de la Joventut de 
València i l’acceptació de la difusió d’imatges en mitjans i xarxes. 
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Les dades seran tractades pel temps necessari per a poder dur a terme 
aquest certamen i la difusió d’aquest. Després, es podran mantenir les 
dades mínimes necessàries per a complir les obligacions legals i per a 
mantenir un històric. El Consell de la Joventut de València vetlarà per 
garantir la confidencialitat de les candidatures durant el procés de 
registre i desenvolupament dels projectes pels mitjans tècnics i 
organitzatius que té al seu abast. 

CESSIÓ DELS DRETS D’IMATGE 

La cessió dels drets d’imatge per a difusió del certamen i dels projectes 
participants es fa a títol gratuït, amb caràcter indefinit i sense un àmbit 
geogràfic determinat. La difusió es podrà dur a terme a través de 
mitjans digitals o físics (xarxes socials, pàgina web, mitjans escrits, etc). 
Una vegada presentats els relats es podran difondre i divulgar el seu 
contingut i els noms dels participants. Tot això en atenció al que es 
disposa per la normativa de protecció de dades i protecció del dret a 
l’honor, intimitat i pròpia imatge (EL 3/2018 de 5 de desembre de 
protecció de dades de caràcter personal, RGPD 2016/679 Reglament 
General de Protecció de Dades Personals i HO 1/1982 de 5 de maig de 
protecció del dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge. 

Pots exercir els teus drets en matèria de protecció de dades mitjançant 
escrit fonamentat i aportant còpia del teu DNI a la següent adreça d’e-
mail: consellvlc@valenciajove.com Per a més informació o exercici 
d’accions https://www.aepd.es 

DRETS D’AUTORIA I PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

És condició indispensable que les dades siguen publicades pels seus 
legítims autors/es, per la qual cosa, cada participant es fan 
responsables de publicar obres pròpies i que, per tant, ostenten els 
drets de autoria de les mateixes i la seua propietat intel·lectual. 

Serà motiu d'exclusió qualsevol tipus d'actuació o publicació que el CJV 
entenga que puga vulnerar els drets de propietat intel·lectual, podent 
ser comunicat a les autoritats competents perquè es puga actuar en 
conseqüència. 

INFORMACIÓ DE CONTACTE 

Per a més informació, contacte amb el Consell de la Joventut de 
València. 

Tel.:  623032294  / www.valenciajove.com / 
consellvlc@valenciajove.com  
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