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III CERTAMEN “MARIBEL LÓPEZ PÉREZ-OJEDA”  DE MICROPOESIES 
PER A JÓVENS TALENTS 2019 

 

CATEGORIES 

El Certamen “Maribel López Pérez-Ojeda” es compon de dos categories: relat 
curt i micropoesia que s'alternaran cada any. 

Enguany 2019 el certamen és de MICROPOESIES. 

TEMA 

 Lliure i escrit en les llengües següents:  castellà, anglés i valencià. 

PARTICIPANTS: 

Podran participar totes les persones que ho desitgen, siga quina siga la seua 
nacionalitat i residència. 

Es convoquen dos modalitats: 

 Participants entre 16 i 25 anys 
 Participants entre 26 i 35 anys. 

REQUISITS: 

o Hauran de ser rigorosament inèdites, inclosa la seua publicació 
en Internet. 

o Els participants en el concurs respondran personalment de la 
legítima titularitat i originalitat de les obres. 

o No podran haver sigut premiades en cap altre concurs. Si abans 
de la resolució d'este certamen les micropoesies  presentades 
resulten  premiades en un altre concurs, haurà de ser comunicat 
fefaentment immediatament pel seu autor/a. 

o Cada  participant podrà presentar dos obres amb micropoesies. 
Estarà escrit amb font de text Arial, en cos de 12 punts i marges 
Normal (2,5 cm superior i inferior i 3 cm esquerra i dreta), els que 
adjudica Word per defecte.  

o L'extensió màxima  serà  de 10 versos per a les micropoesies. El  
mínim és de 5 versos. 
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 Les obres hauran de firmar-se amb pseudònim i junt amb els originals 
s'adjuntarà un sobre on figure el pseudònim (dins del sobre s'inclourà 
una fitxa amb les dades següents: nom i cognoms de l'autor/a, adreça, 
edat, número de contacte i pseudònim, i una còpia del DNI o passaport).  

 Tant  en les micropoesies, com en els sobres adjunts ha d'indicar-se la 
modalitat i categoria en què participa. 

 Les obres també podran presentar-se en format electrònic. Cal enviar-
les  a l'adreça de correu electrònic 
certamenmaribellopezperezojeda@gmail.com  des d'una adreça de 
correu electrònic on no s'identifique a l'autor/a amb dos arxius adjunts: 
un arxiu amb el títol del relat, que hi continga el text i firmat amb el lema 
o pseudònim, i un altre arxiu amb el dit lema o pseudònim, que continga 
el nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic de l'autor/a i la 
modalitat de participació. S'inclourà també una còpia escanejada del DNI 
o passaport. S'admetran únicament els arxius en format doc, docx i pdf. 

 La Regidoria de Cultura garantirà la preservació de l'anonimat de cada 
una de les obres, perquè el jurat puga realitzar la selecció i acordar les 
obres premiades sense conéixer l'autoria de les micropoesies. 

TERMINI D'ENTREGA: 

- El termini de recepció dels treballs finalitzarà el dia 30 de setembre 
de 2019 a les 0:00 hores. 

- Les obres es podran entregar en mà en  la Biblioteca Pública 
Municipal de Santa Pola en horari de 9:30 a 13:30 i de 16:30 20:30, 
inclosos dissabtes de 9:30 a 13:30 i  per correu postal dirigides a la 
Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santa Pola, siti a la plaça 
de l'Ajuntament s/n CP 03130. 

DISPOSICIONS 

- El jurat estarà format per persones relacionades amb l'àmbit 
cultural i literari. La seua resolució és inapel·lable. Cap dels 
membres del jurat podrà participar en este certamen. 

- Queden exclosos de la participació  els guanyadors de la I Edició 
de micropoesies. 

- El decisió del jurat serà donat a conéixer a través de la pàgina web 
de l'Ajuntament de Santa Pola i pàgina web de les biblioteques 
municipals,  tauler d'anuncis,  a les xarxes socials i als Mitjans de 
comunicació locals. Les resolucions seran comunicades per carta, 
correu electrònic o telefonada als guardonats, els quals quedaran 
obligats/des a assistir a l'acte de lliurament dels premis. La no-
assistència suposarà la renúncia al premi. 

- El lliurament dels premis tindrà lloc en el mes de novembre. 

mailto:certamenmaribellopezperezojeda@gmail.com
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- Qualsevol dels premis podrà quedar desert i no podran ser atorgats 
ex aequo. 

- L'Ajuntament de Santa Pola es reservarà el dret de publicació de 
les obres guanyadores i finalistes, sense estar obligat al pagament 
de drets d'autor als seus propietaris.  

- Els autors, en el cas que l'Ajuntament no publique les obres, podran 
fer l'ús que creguen oportú sempre que faça constar la llegenda 
següent: “III Premi de Micropoesia “Maribel López Pérez Ojeda” de 
la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santa Pola”.  

 

PREMIS: 

S'establixen els següents premis per a cada modalitat així com el 
lliurament del llibre “Vivir sin fronteras: Maribel López Pérez-Ojeda” 
autografiat per l'editor del llibre i eminent artista  Shami Mendiratta :  

o Per als participants entre 16 i 25 anys: 
 Micropoesia primer classificat: 400€ , diploma acreditatiu. 

o Per a participants d'entre 26 i 35 anys:  
 Micropoesia primer classificat: 400€ , diploma acreditatiu. 

A estos imports se'ls practicarà la retenció d'IRPF que corresponga segons la 
normativa vigent al fer efectiu  l'abonament. 

La participació en este Certamen implica l'acceptació i el compliment de totes i 
cada una de les bases. La interpretació de les dites bases, així com qualsevol 
altra qüestió relativa al certamen, serà competència del jurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


