
 

 
 

 
 
 

El Comitè d'Oxfam Intermón Castelló convoca el II Concurs de Microrelats sota el lema 

“Construïm un futur sense pobresa i sense desigualtats” a fi de sensibilitzar i 

implicar la ciutadania en la lluita contra les desigualtats econòmiques i socials. Aquest 

concurs està patrocinat per PortCastelló. 

 
El microrelat presentat haurà de reunir obligatòriament les característiques següents: 

 
1. La convocatòria és oberta a autors/es de qualsevol procedència i residència. A 

la categoria infantil, podran concórrer menors fins als 12 anys. A la juvenil, els 

participants hauran de tenir fins a 17 anys. A la categoria adulta, aquells i 

aquelles que tinguen 18 anys o més. 

2. Els treballs han de ser originals i no haver estat presentats a cap concurs que 

estiga pendent de fallada. Només es podrà presentar una obra per autor/a, i 

haurà d'estar escrita en castellà o valencià/català. No s´admetran relats amb 

faltes d´ortografia. 

3. Format. Els microrelats tindran una extensió màxima de 300 paraules, amb el 

títol inclòs, font Arial, mida 12, a doble espai i marges de 2,5 centímetres. A la 

categoria infantil, es permeten il·lustracions acompanyant el text. 

4. Centres.Els centres educatius que participen, presentaran un màxim de tres 

microrelats per classe . 

5. Presentació. Els microrelats han de ser enviats per correu electrònic a l'e-mail 

ccastello@oxfamintermon.org adjuntant dos fitxers en format PDF. 

 
 El primer fitxer ha de contenir el relat amb el títol, un pseudònim i la categoria 

a què opta. No s'acceptaran fitxers en què figure alguna dada personal que 

permeta la identificació. L'arxiu haurà d'enviar-se amb la denominació 

següent: “Relat_Nom relat” (p.ex. Relat_La naturalesa viva). 

 El segon arxiu ha de contenir el títol del relat, el pseudònim i les dades 

personals: nom, cognoms, adreça postal, e-mail, telèfon de contacte, DNI (o 

permís parental en cas de ser menor), i declaració acceptant les bases del 

concurs. L'arxiu haurà d'enviar-se amb la denominació següent: 

“Dades_Nom relat (p.ex. Dades_La naturalesa viva). 



6. Termini de presentació. S'admetran treballs presentats fins al 20 de novembre 

a les 23.59 hores. 

7. La decisió del jurat es farà pública el 13 de desembre. El lliurament de premis 

tindrà lloc el 15 de desembre. El Jurat estarà compost per professorat de 

Primària i Secundària de Castellà i Valencià, persones relacionades amb la 

literatura, i representants de PortCastelló i Oxfam Intermón. 

 
 
 

8. Premis. 

 
 A la categoria adulta, es concedirà un primer premi consistent en una targeta 

regal de Comerç Just de 150 €, i un segon premi consistent en una targeta 

regal de les mateixes característiques per valor de 100 €. 

 A la categoria juvenil, el primer premi és una targeta regal de Comerç Just 

de 100 €, i el segon premi, una targeta regal de les mateixes característiques 

per valor de 70 €. 

 A la categoria infantil, el primer premi és una targeta per valor de 70 € i el 

segon, una de 50 €. Aquestes targetes es podran bescanviar a qualsevol 

tenda d'Oxfam Intermón. 

 
9. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases. 


