
 

 
 
 
 

 

BASES PARTICIPACIÓ CONCURS DE RONDALLES “TERRA NARRADA”. 

II EDICIÓ CICLE CULTURAL ‘DESCOBRIM’ 

 
L’objectiu de la convocatòria del concurs és recollir rondalles on es relaten 

històries en les quals s'introduïsca la discapacitat, ja siga a través de vivències 

pròpies o esdeveniments de ficció, llegenda o fantasia.  

 

S’entén per rondalla una narració breu popular que combina elements de 

fantasia, de llegenda i reals. La trama és senzilla amb situacions i personatges 

comuns a tots els pobles i cultures. Els personatges, els plànols, el temps i 

l’espai són indeterminats. Està destinada especialment a l’entreteniment, amb 

una intenció moralitzadora. 

 

1ª PARTICIPANTS: Podrà participar en la selecció qualsevol  persona, 

independentment de l’edat, que siga soci/a de  qualsevol de les diferents 

associacions que conformen COCEMFE  València, a excepció dels membres del 

jurat, així com els  empleats/ades de l’entitat organitzadora del II Cicle Cultural  

‘Descobrim’.  

 

2ª TEMÀTICA: Les persones participants hauran de tractar el tema de la 

discapacitat amb completa llibertat i ubicar el relat en qualsevol punt de la 

província de València. 

 

3ª OBRES: Cada participant podrà presentar un màxim de 2 propostes, de 2 a 4 

pàgines de llargària. (DIN A4 a doble espai. La lletra serà calibri 12), sent estes 

originals i inèdites i no havent-se presentat amb anterioritat en altres 

concursos, webs o  qualsevol altre mitjà digital o imprés. 

 

  



 

 
 
 
 

 

4ª ENVIAMENT: Les obres es remetran a traves de la a l’adreça de correu 

activitats@cocemfevalencia.org indicant el nom i cognom de la persona 

participant.  

 

La recepció del material no es farà efectiva fins que s’haja  omplit el formulari 

de participació ubicat al web de COCEMFE  València 

(http://cocemfevalencia.org/cicle-cultural-descobrim-2022/). Una vegada  

rebut el material és farà arribar de forma anònima al jurat per  garantir la 

imparcialitat de la seua decició.  

 

5ª TERMINI D'ADMISSIÓ: El termini per a presentar les obres  estarà obert des 

de la data de publicació d’estes bases i fins al  16 de Maig de 2022. No 

s’admetran obres presentades amb  posterioritat a esta data.  

 

6ª MOSTRA: El jurat realitzarà una selecció de les propostes presentades, les 

quals es llegiran en veu de les seues autores/autors, o de les persones que 

aquestes designen, en una jornada que es realitzarà el dijous 9 de Juny al 

Teatre Círculo (Carrer Prudenci Alcón i Mateu, 3, 46020 València, Valencia). 

L’horari de l’acte queda pendent de confirmació. 

 

7ª EL JURAT: El jurat estarà format per tres membres de la  junta directiva de 

COCEMFE València, la persona encarregada  de la coordinació de la II edició del 

Cicle Cultural ‘Descobrim’ i una escriptora o escriptor professional designada 

per l’entitat organitzadora. Les obres enviades pels participants arribaran als 

membres del jurat de manera anònima.  

 

8ª PREMIS: S'establix un primer premi dotat amb 200€ més trofeu, i un accèssit 

honorífic distingit amb trofeu. El jurat podrà decidir deixar deserts una o les 

dues distincions anteriors si, al seu judici, els treballs presentats no tenen la 

qualitat suficient.  

 

9ª DECISIÓ DEL JURAT: La decisió del jurat es produirà al llarg de l’última 
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setmana de maig de 2022 i serà comunicada expressament per l'organització als 

autors i/o autores de les rondalles seleccionades. De la mateixa manera, 

COCEMFE València  difondrà esta informació als mitjans de comunicació, a la 

seua  pàgina web i a través dels canals que considere convenients.  

 

10ª DRETS D’AUTOR: La propietat intel·lectual i autories seran sempre de 

l’autor/a. COCEMFE València es reservarà els drets de reproducció durant un 

any amb l’objectiu d'editar un recopilatori dels treballs presentats si ho 

considerara oportú. Els exemplars d’aquesta edició seran gratuïts i estaran a 

disposició de les persones interessades en la seu de l’entitat fins a esgotar 

existències. 

 

11ª ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació suposa la plena acceptació de 

totes i cadascuna d’estes bases i la decisió inapel·lable del jurat. 


