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III Concurs DE MICRORELATS I MICROPOEMES MUSA CAFEINA& 
LITOGRAFIA VIÑA  

“TRANSpalabr@RTE” 

 

Amb el títol general de Transpalabr@rte, com cada any, Musa Cafeína vol 
celebrar el seu tercer aniversari barrejant la paraula, la música, el teatre, les arts 
plàstiques…Entre totes les activitats que estàn programades en aquesta 
celebració, Musa Cafeína i Litografia Viña convoquen el III Concurs de 
Microrelats i Micropoemes amb l’objectiu de fomentar la creativitat literària.   

El concurs començarà a les 0:00 hores del dia 14 de maig de 2015 i la data de 
termini serà el 21 de juny de 2015 a les 24:00h. La decisió del jurat es farà 
pública el 15 de juliol de 2015 a les pàgines web, facebook i blog de Musa 
Cafeína i de Litografía Viña. 

 

 

Bases del concurs: 

La participació en el concurs suposa l’acceptació de les presents bases. Pel 

que, l´incompliment d’alguna d’elles donarà lloc a l’exclusió del participant del 

present concurs. 

 
 

 Podrà participar al concurs qualsevol persona més gran de 18 anys  
 
independentment de la seva nacionalitat i el seu lloc de residència.  
 

 Cada participant podrà presentar un màxim de 2 textos originals.  



 

 

 Les dades que faciliten els i les participants per al seu enregistrament  

           hauran de ser veraces. Qualsevol persona que enviï dades incorrectes o  

incomplertes perdrà el seu dret a participar-hi.  

 

 

Temàtica i presentació del treballs. 

 

 El tema serà lliure, escrit en castellà, asturià, català o gallec.  
 

 Els poemes o relats tindran una extensió màxima de 200 paraules 
(microrelat) o 10 versos (micropoema).  

 
 Els títols dels textos presentats al concurs no es contabilitzaran com a 

part del relat o poema.  
 

 La data d’admissió dels textos començarà el dia 14 de maig i finalitzarà el 
dia 21 de juny del 2015 (inclosos).  
 

 
 Tots els relats i poemes hauran de ser enviats en format Word (Arial, 12 

pto.) al correu electrònic: musacafeina@gmail.com  
 

 A l’assumpte del missatge s’haurà d’especificar: TRANSpalabr@rte 2015 
i, entre parèntesis (micropoema o microrelat, i l´idioma en el que estarà 
escrit).  
 

 
 Al cos del correu s’haurà d’indicar el o els títols dels textos que es 

presentin al concurs, novament es classificarà el gènere del text i l´idioma.  
 

 A més a més, també serà necessari que apareixi al cos del correu les 
següents dades de l’autor o l’autora: nom i cognoms, DNI, edat, adreça, 
telèfon i mail del contacte.  
 

 No es valoraran aquells treballs amb faltes d’ortografia o expressions 
gramaticals incorrectes. Tampoc aquells que continguin insults, 
expressions pejoratives, discriminatòries o racistes, així com la incitació a 
la violència o amenaces.   
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 Els i les participants respondran davant de Musa Cafeína i Litografía Viña 
de l’autoria i originalitat del microrelat o micropoema amb els que han 
participat en el concurs, assolint tota responsabilitat i deixant, per tant, a 
Musa Cafeína i Litografía Viña indemnes front a qualsevol reclamació que, 
en aquest sentit, poguessin efectuar terceres persones.  
 

 
 Els textos presentats hauran de ser obres que no hagin estat premiades 

a altres concursos. A més hauran d’estar lliures de qualsevol compromís 
editorial previ o simultani.  

 

 

 

 

Composició i designació del Jurat:  

 

 El jurat estarà format per escriptors, escriptores i altres persones 
relacionades amb l’art designades per Musa Cafeína i Litografia Viña.  
 

 La seva composició serà feta pública a través del blog, facebook i la web 
de Musa Cafeína i Litografía Viña. 
 

 Tota decisió del jurat serà irrevocable, podent declarar el premi desert si 
després d’un anàlisi minuciós dels microrelats i micropoemes rebuts, cap 
d’ells tingués prou qualitat. 
 

 

 El veredicte del jurat s’enviarà per correu electrònic a les persones 
guanyadores i finalistes i es difondrà públicament el 15 de juliol de 2015.  

 

Premis:  

 

 Haurà un únic premi en cada idioma per al Concurs de Microrelats i un 
altre per al de Micropoemes. 
.  

 El jurat valorarà l’atorgament d’algun accèssit si ho considera oportú, 
sense que això impliqui la publicació dels textos.  



 

 
 Els vuit treballs premiats seran publicats en un llibre d’artista maquetat, 

il·lustrat i editat per Litografía Viña i Musa Cafeína.  
 

 Els guanyadors i guanyadores obtindran 2 exemplars del llibre publicat.  
 

 Un mateix autor o autora només pot rebre un dels premis.  

 

 
 La primera presentació del llibre i l’entrega es celebrarà a Gijón al local 

de Litografia Viña, Gijón. També podran realitzar-se presentacions a 
altres ciutats de l’Estat espanyol si l’organització ho troba oportú. 
 

 Les persones guanyadores del concurs es comprometen a participar en 
les presentacions del llibre que l’organització així ho trobi oportú. La data i 
hora d’aquestes presentacions seran determinades per l’organització del 
concurs.  . 

 
 L’autor o l’autora guanyadors cediran, temporal i gratuïtament a Musa 

Cafeína i a Litografía Viña els drets editorials de reproducció, distribució, 
transformació, comunicació pública i qualsevol altre dret necessari per a la 
comercialització total o parcial del mateix suport i per a tot el món. També 
cedirà la seva imatge per a la difusió i promoció del llibre. Aquesta cessió 
tindrà la màxima durada que la llei ho permeti.   

 
 Musa Cafeína i Litografía Viña s’eximeixen de tota responsabilitat per el 

perjudici que es pugui ocasionar degut a l’ús incorrecte o inadequat dels 
micorelats i micropoemes presentats a concurs i publicats per part de 
tercers.  
 

 De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades amb Caràcter Personal, els informem que les dades 
facilitades per a la inscripció al Concurs de Microrelats i Micropoemes 
seran incorporades de forma temporal a l’arxiu de Musa Cafeína i 
Litografía Viña amb la fi de gestionar i controlar la participació al Concurs.  
 

 
 L’organització tindrà potestat per a resoldre qualsevol imprevist no recollit 

en aquestes bases.  
 
 
 

A Gijón, el 14 de maig de 2015  


