
 

BASES III CONCURS LITERARI ISABEL INIESTA: 
  
1.- Les persones que participen han de tindre complits 18 anys el dia de finalització del termini 
de presentació de les obres. 
2.- No es podran presentar les qui hagen guanyat el premi en edicions 
anteriors, així com tampoc membres del Jurat i de la Junta de Xateba. 
 
3.- Les obres hauran de ser originals i inèdites. 
  
4.- Les obres podràn estar escrites en valencià o castellà. Es podrà participar 
en una o en diverses modalitats (narrativa, poesia i microrelat), encara que 
només es podrà optar a un sol premi. El lema en totes les modalitats serà: 
“LES DONES I LA SEUA LLUITA PER LA IGUALTAT”. 
 
 5.- Les obres no han d'estar signades ni incloure autocites o agraïments, atés 
que poden revelar l'autoria del treball, i seran descartades. Tampoc s'admetrà 
cap obra entregada fora del termini establit o que no complisca les condicions 
expressades en les bases.  
 
  6.-Format i extensió: 
Les obres es presentaràn únicamente en format pdf o word 
NARRATIVA: 1000 paraules màxim. S'escriuran amb el tipus de lletra Times 
New Roman, grandària 12 punts, interlineat senzill. 
POESIA: Extensió máxima de  80 versos 
MICRORELAT A INSTAGRAM: 200 paraules màxim.Missatge directe en IG a 
@xat.eba del microrelat amb el seu títol. Tots seran publicats el 7 de maig i 
será guanyador aquel que haja rebut mes “like” fins el 14 de maig. 
7.- El termini de presentació serà del 23 d'Abril al 6 de Maig i la fallada es farà 
públic el 31 de Maig.  
 
8.- Les obres s'enviaran mitjançant correu electrònic dirigit a info@xateba.es, 
al qual s'adjuntaran dos arxius: el text o poema, amb títol i sense signar, i un 
altre arxiu on consten les dades d'identificació de l'autora (nom, domicili, 
telèfon i correu electrònic), així com el títol de l'obra presentada.  
 
9.- La participació en el certamen porta implícita l'acceptació de totes les 
bases, així com les decisions del jurat. Xateba es reserva el dret de publicar els 
treballs guanyadors en el seu web i a les xarxes socials. 
 
10.- El premi consistirà en el lliurament de 200 euros per a gastar en 
“Shopping-Pro” i/o “Llibreria La Costera”. XATEBA convocarà un acte públic 
de reconeixement de les autores premiades i també de tots els treballs 
presentats.  
 
11.- El Jurat, que actuarà amb llibertat i discrecionalitat, estarà format per: 
- Carme López: Coordinadora del Taller Literari de Xateba. 
- Carmen Maroto: poeta 
-Dues components de la Junta de Xateba.   
  
12.- Totes les qüestions que la interpretació d'aquestes bases puguen 
plantejar seran resoltes pel jurat segons el seu lliure criteri. 


