III CONCURS DE RONDALLES LOCALS
“ALBALAT DELS SORELLS”
L’objectiu de la convocatòria del concurs és recollir rondalles on s’expliquen
anècdotes o històries que hagen ocorregut a la població d’Albalat dels Sorells, ja siguen
de temes verídics, de llegenda o amb elements de fantasia. Es pretén amb les rondalles
seleccionades durant les diferents edicions fer-ne un volum.
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.
DADES
El termini per al lliurament dels treballs s’iniciarà el dia posterior a la publicació
d’estes bases i es tancarà el 28 d’octubre de 2022 a les 13.00 hores. Els treballs han de
ser originals i inèdits.
PARTICIPANTS
Podran participar totes aquelles persones que així ho desitgen i que siguen majors
d’edat.
TEMÀTICA
La temàtica del concurs és “LES RONDALLES D’ALBALAT DELS SORELLS”.
Hauran de descriure parts del poble o del seu entorn.
GÈNERE
Narració breu (rondalla).
LLENGUA
Valencià.
EXTENSIÓ
Relats inèdits de 2 a 6 folis.
(DIN A4 a doble espai. La lletra serà Times New Roman 12)
JURAT
L’Ajuntament establirà un jurat format per tres persones relacionades amb el món de
la cultura i la literatura. En quedarà com a secretari/ària, un representant de
l’ajuntament. Cap dels membres del jurat hi podrà participar.

SELECCIÓ DE FINALISTES
Una vegada rebuts els relats se’ls assignarà un nombre correlatiu per tal de preservarne l’anonimat. El/la secretari/ària del jurat serà l’encarregat/ada de traslladar el conjunt
de relats al jurat, i assegurarà en tot moment el seu anonimat.
De tot el material rebut, el jurat farà una selecció d’aquells treballs que siguen
mereixedors de formar part del “VOLUM II DE RONDALLES D’ALBALAT DELS
SORELLS”. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
PREMIS
La rondalla guanyadora rebrà un premi en metàl·lic de 500 €. El segon i tercer relat
guanyadors rebran un premi de 250 i 125 euros respectivament. Els premis no seran
acumulatius en el mateix autor/a.
ADREÇA.
Cal enviar la rondalla per e-mail a: cultura@albalatdelssorells.net. En l’assumpte
s’haurà de posar el nom del concurs: “RONDALLES D’ALBALAT DELS SORELLS”.
En el text cal adjuntar les dades de l’autor: nom, adreça, telèfon, e-mail i edat. Els relats
presentats passaran a ser propietat de l’Ajuntament i tindrà el dret exclusiu a la seua
publicació durant un període de tres anys.
INFORMACIÓ
Per a qualsevol consulta cal adreçar-se a: cultura@albalatdelssorells.net.
CONVOCA
Regidoria de Cultura d’Albalat dels Sorells.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació integra de les bases.

