
 
   
 
 

I CONCURS DE RELAT BREU SOBRE ALZHEIMER 
"COMPTAR PER RECORDAR" 

 
BASES DEL CONCURS 

 
Alzheimer Plataforma la Ribera i l'Hospital d'Alzira convoquen, coincidint amb el Dia Mundial 
de l'Alzheimer, que es commemora el 21 de setembre, el I Concurs de Relat Breu sobre 
Alzheimer, sota el lema "Comptar per recordar", l'objectiu del qual és donar visibilitat i 
conscienciar la ciutadania sobre aquesta malaltia. 

1. La temàtica dels relats haurà d'estar relacionada amb la malaltia i les seues repercussions 
sobre els pacients i els seus familiars i amics. 

2. Els treballs estaran escrits en castellà o valencià, seran inèdits, originals i no premiats en 
altres concursos. Cada participant, major d'edat, podrà presentar dos relats com a màxim, que 
s'enviaran de forma independent. 

3. Les obres es remetran a través de correu electrònic a l'adreça comunicacion@hospital-
ribera.com, complint els requisits següents: 

En l'assumpte del missatge s'indicarà: "I CONCURS DE RELAT BREU SOBRE ALZHEIMER". Es 
remetran dos arxius: 

• Un titulat "RELAT" amb l'obra que es presenta a concurs, en format Word, lletra Arial 
o Times New Roman, cos 12, interlineat 1,5 i una extensió màxima de 400 paraules 
(una pàgina, aproximadament). El títol del relat apareixerà al principi de l'obra, que 
estarà signada, al final, amb un pseudònim. Qualsevol dada sobre la identitat de l'autor 
trobat en aquest arxiu, que no siga pseudònim, motivarà la seua desqualificació del 
concurs. 

• Un altre document en Word, titulat "AUTOR/A", en el qual figuraran: TÍTOL DEL 
RELAT, NOM, TELÈFON MÒBIL, DOMICILI, CORREU ELECTRÒNIC. 

4. El termini d'admissió dels treballs començarà el dimecres 8 d'agost i finalitzarà el dilluns 10 
de setembre (inclòs), sent acceptats tots aquells relats que s'envien al correu electrònic fins a 
la mitjanit d'aquesta data. 

5. Cada participant rebrà una resposta de confirmació de la recepció del missatge. En cas 
contrari, s'haurà de posar en contacte amb el Gabinet de Comunicació al telèfon 962.458.356. 

 



 
   
 
 

 

6. El Jurat estarà format per un membre de cadascuna de les 9 associacions que constitueixen 
Alzheimer Plataforma la Ribera, així com dos membres de l'equip directiu de l'Hospital d'Alzira. 
El Jurat tindrà en compte per a la valoració de les obres presentades la creativitat, estil, tècnica 
i capacitat de sintetitzar les idees. Entre els criteris de valoració, a més de les condicions 
artístiques dels treballs, tindrà una important consideració l'impacte del missatge transmès per 
l'obra d'acord a l'objecte del concurs. 

7. Per conservar l'anonimat dels autors/es en el procés de selecció de l'obra guanyadora, a 
cada text se li adjudicarà un número, de manera que el Jurat no coneixerà el nom dels autors. 
El Jurat seleccionarà cinc relats finalistes i dos premiats, en les categories de Primer Premi y 
Segon Premi, que rebran una tablet i un lot de llibres, respectivament. 

8. La decisió emesa pel Jurat serà inapel·lable, així com totes les decisions que adopte 
referides a dubtes que es puguen plantejar-se. 

9. El relat guanyador serà imprès en una lona que s'exposarà públicament al vestíbul principal 
de l'Hospital d'Alzira. Els relats finalistes i els guanyadors del Primer i Segon Premi s'anunciaran 
en el transcurs d'un acte públic que tindrà lloc al Saló d'Actes de l'Hospital Universitari de la 
Ribera (Hospital d'Alzira) el divendres 21 de setembre de 2018. Els relats rebuts s'editaran en 
un llibre durant l'últim trimestre de l'any. 

10. Les obres presentades quedaran en poder de l'Hospital Universitari de la Ribera i 
d'Alzheimer Plataforma la Ribera, que podran fer ús d'aquestes per als actes i publicacions que 
consideren oportú, com la seua disposició pública a través de les seues respectives pàgines de 
Facebook o pàgines web, de lliure accés. Als efectes anteriors, els autors/es dels relats 
cedeixen a l'Hospital i a la Plataforma els drets d'autor corresponents que resulten necessaris 
per dur a terme els usos a què s'ha fet esment en aquestes Bases. 

11. La participació en el Concurs suposa l'acceptació d'aquestes Bases i la renúncia expressa 
dels participants a efectuar cap impugnació contra les mateixes i contra la resolució del Jurat. 

 


