
 

 
 
 
 

 

BASES PARTICIPACIÓ II JORNADA CULTURAL ‘DESCOBRIM’.  

II  EDICIÓ CICLE CULTURAL ‘DESCOBRIM’   

 
1ª PARTICIPANTS: Podrà participar en l’esdeveniment  qualsevol persona, 

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

entitats que conformen  COCEMFE València.  

 

2ª TEMÀTICA: Donat el caràcter visibilitzador de la jornada,  totes les propostes 

d’arts vives, com ara cant, música, dansa o declamació poètica, entre altres, 

seran  vàlides.  

 

3ª PROPOSTES: Totes les persones interessades a participar  en la II Jornada 

Cultural ‘Descobrim’ hi hauran d’omplir el  formulari habilitat en 

http://cocemfevalencia.org/cicle-cultural-descobrim-2022/, en el  qual es 

demanarà, a ser possible, que s’envie una mostra de la  proposta a través de la 

plataforma WeTransfer (https:// wetransfer.com/), així com una breu descripció 

d’esta.  

 

4ª TERMINI D'ADMISSIÓ: El termini per a presentar les propostes 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. 

 

5ª JORNADA: Les propostes seleccionades es portaran al directe 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. 

 

6ª SELECCIÓ: Donat que la durada de l’esdeveniment serà  aproximada als 90 

minuts, des de COCEMFE València es realitzarà una selecció entre les propostes 

rebudes per tal de  garantir un espectacle el més divers i variat possible.  

 



 

 
 
 
 

 

7ª DECISIÓ DEL JURAT: La decisió del jurat es produirà al llarg de l’última 

setmana del mes de maig de 2022 i serà comunicada expressament per 

l'organització als autors i autores de les propostes  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.  

 

8ª ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en esta selecció suposa la plena 

acceptació de totes i cadascuna d’estes bases i la decisió inapel·lable de la junta  

seleccionadora. 

 

 

 

 
 


