XATEBA CONVOCA

II CONCURS LITERARI “ISABEL INIESTA”
ANIMA’T I PARTICIPA, TENS TRES OPCIONS

BASES DEL CONCURS
NARRATIVA
PROSA
TEMA
EXTENSIÓ
LLENGUA
PRESENTACIÓ

IDENTIFICACIÓ

TERMINI
JURAT

PREMI

FALLADA DEL
CONCURS

“NO EM JUTGES”
Màxim 1000
paraules
Valencià o Castellà
Email a
info@xateba.es
adjuntant relat amb
el seu títol
Un altre adjunt amb
títol del relat, dades
identificatives i tn de
contacte
Del 23 d’abril al 6 de
maig
*Carme López,
Coordinadora Taller
d’Escriptura
Creativa
* Carmen Maroto:
Poeta
*2 dones de la Junta
Directiva Xateba

POESIA
“NO EM JUTGES”
Màxim 80 versos
Valencià o Castellà
Email a
info@xateba.es
adjuntant poema
amb el seu títol
Un altre adjunt amb
títol del poema,
dades identificatives
i tn de contacte
Del 23 d’abril al 6 de
maig
*Carme López,
Coordinadora Taller
d’Escriptura Creativa
* Carmen Maroto:
Poeta
*2 dones de la Junta
Directiva Xateba

MICRORELAT
INSTAGRAM
“NO EM JUTGES”
Màxim 200 paraules

Valencià o Castellà
Missatge directe en
IG a @xat.eba del
microrelat amb el
seu títol
Concretar
pseudònim amb el
qual es publicarà el
microrelat en IG
Del 23 d’abril al 6 de
maig
Des de @xat.eba es
publicaran tots els
microrelats el dia 8
de maig i es
comptabilitzaran els
“like” que rep
cadascun fins el dia
17 de maig
El microrelat
guanyador será
aquell que haja
rebut més “like” en
aquests 10 dies
Val de 200 euros
Val de 200 euros per Val de 200 euros
per a gastar a
a gastar a
per a gastar a
“Shopping-Pro” i/o
“Shopping-Pro” i/o
“Shopping-Pro” i/o
“Llibreria La
“Llibreria La
“Llibreria La
Costera”
Costera”
Costera”
Els treballs guanyadors es faran públics el 31 de maig.
Es pot participar en més d’una opció del concurs, però només es
pot rebre un dels premis.
XATEBA es reserva el dret de publicar els treballs guanyadors en
la seua web i en les seues pàgines en xarxes.

