I CONCURS DE NOVES NARRATIVES PER UN MÓN MILLOR
BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Aquesta convocatòria pretén fomentar la creació literària i ser un espai en el
qual els participants puguin expressar les seves inquietuds lliurement i
transmetre la seva visió del món a través de la literatura.
Qualsevol dels relats presentats haurà d’anar orientat a assolir un o algun dels 17
Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) per erradicar la pobresa,
protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom.
El 25 de setembre de 2015, l’Organització de les Nacions Unides (ONU) va adoptar
un conjunt d’objectius globals, el Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS), per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per
a tothom com a part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible.
Els 17 objectius identificats es plantegen com un full de ruta fins al 2030 per
avançar cap al desenvolupament sostenible, estan orientats a l’acció i són
universalment aplicables a tots els països, tenint en compte les diferents
realitats i nivells de desenvolupament.
Aquest concurs es planteja, doncs, com una manera de visibilitzar, a través
d’escenes quotidianes o fictícies que mostren alguna faceta d’un dels 17
Objectius de Desenvolupament Sostenible i que ens poden ajudar a entendre el
paper que tenim cada un per contribuir a assolir-los. La temàtica del concurs és,
per tant, molt àmplia, ja que els ODS són molt diversos.
Per conèixer els ODS amb més profunditat es pot visitar el web de Nacions
Unides:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sosteni
ble/

2. QUI POT PARTICIPAR?
El concurs de Noves Narratives del Fons Menorquí s'adreça a la població jove de
Menorca, concretament, en edat compresa entre els 16 i els 30 anys.
3. MODALITATS
Les modalitats del concurs son: Microrelat i Relat curt.
Microrelat: consisteix en textos originals i amb un màxim de 820 caràcters. El
format del document ha de ser PDF.
Relat curt: consisteix en textos originals amb un mínim de 5 fulls i un màxim de 15
fulls (a una cara de mida DIN-A4; cada pàgina ha de contenir de 25 a 30 línies,
en lletra Arial, grandària 12 i interlineat 1,5). Totes les pàgines han d’estar
numerades, a excepció de la portada. El format del document ha de ser PDF.
4. INSCRIPCIÓ I FORMAT DE PARTICIPACIÓ
Les propostes es poden presentar entre el 29 de juliol de 2022 i el 31 d’octubre de
2022 (ambdós inclosos) de les maneres següents:
- Per correu postal o personalment a les oficines del Fons Menorquí de
Cooperació:
c/ de la Pau, 21, baixos, de Ferreries (telèfon 971373509).
- Per correu electrònic a: desenvolupamentlocal@fonsmenorqui.org
Finalitzat el termini de recepció indicat anteriorment, el jurat avaluador decidirà
quins són els relats finalistes i guanyadors de cada modalitat.
L’organització donarà a conèixer les persones guanyadores a principi de
desembre de 2022 a través de la seva pàgina web i xarxes socials. També es
comunicarà individualment la resolució a cada finalista.
5. PROCÉS DE SELCCIÓ DEL JURAT
El Fons Menorquí de Cooperació nomenarà un jurat format per 5 professionals i
persones vinculades al món literari, la cultura, l’activisme i la cooperació.
El jurat serà l’encarregat de llegir les obres participants en la convocatòria i
decidir els diferents premis de cada modalitat.

6. TEMÀTICA DE LES OBRES
Les propostes han de fomentar una resposta activa davant reptes, tant locals
com mundials. La temàtica de les obres ha de fomentar, facilitar i canalitzar la
participació dels ciutadans i ciutadanes de Menorca en els assumptes de la
cooperació internacional i la solidaritat i han d’augmentar la consciència
pública sobre la interdependència global.
Les obres també poden cercar la transformació de la realitat de Menorca a
través de la consecució de les fites i objectius de l’Agenda 2030 que tenguin una
vinculació directa i significativa en el benestar de la població de l’illa. També
poden incloure la interacció i la convivència en zones amb una diversitat cultural
significativa per construir una societat més cohesionada i integradora, que
sumen esforços per fomentar la convivència i la cohesió social.
7. NORMES GENERALS
- Les obres poden ser en català o castellà.
- Les obres originals han de ser inèdites.
- Cada participant pot inscriure un màxim de 2 obres.
- En cap cas les obres no poden tenir continguts que faltin al respecte a
qualsevol persona, conjunt o entitat ni que vulnerin el dret a l’honor, a la intimitat,
a la imatge, ni cap altre dret que afecti terceres persones.
- Les persones participants garanteixen que les obres no vulneren cap dret de
propietat intel·lectual, ni industrial, ni d’explotació.
- Els autors / les autores de les obres inscrites a aquesta convocatòria cedeixen
els drets de difusió pública al Fons, per promocionar les obres presentades,
sempre sense cap finalitat comercial ni lucrativa. En tot cas, els autors en seran
sempre informats prèviament.
- El material rebut passa a formar part de l’arxiu del Fons Menorquí de
Cooperació.
- Les obres presentades han d’incloure el logo del Fons.
- En cas de presentar les obres per correu postal o personalment: els treballs
s’han de lliurar en un sobre gros amb tres còpies de l’obra, cadascuna signada
amb pseudònim. A l’exterior d’aquest sobre s’ha d’indicar la modalitat
corresponent. A més, caldrà introduir-hi un altre sobre petit, tancat, a l’exterior
del qual s’ha de fer constar el títol, el pseudònim i la modalitat, i a l’interior hi ha
d’haver el nom i cognoms, la data de naixement, l’adreça postal completa, el
telèfon de contacte i el correu electrònic de qui concursa.
- En cas de presentar les obres a través de correu electrònic: en aquest cas cal
enviar dos documents, un ha de contenir l’obra amb el títol i el pseudònim i l’altre
document, les dades personals: nom i cognoms, data de naixement, adreça
postal completa, telèfon de contacte i correu electrònic de qui concursa. En
l’assumpte del correu ha de constar el títol i la modalitat.
En qualsevol cas, la presentació de l’obra suposa l’acceptació del participant
que el Fons Menorquí disposi del treball i el pugui difondre, a través de
plataformes virtuals o mitjans de comunicació escrits.

8. DOTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I PREMIS
L’import d’aquesta convocatòria és de 4.000€ per a les 2 modalitats.
Primer Premi al millor relat curt: 1.500€
Primer Premi al millor microrelat: 750€
Segon Premi relat curt: 750€
Segon Premi microrelat: 300€
Premi menció especial: 700€
Un premi pot quedar desert si així ho estima el jurat.
9. ABONAMENT DEL PREMI
- El Fons Menorquí de Cooperació realitzarà l’abonament del premi, després de
donar a conèixer les persones guanyadores, mitjançant transferència bancària,
en un termini màxim de 60 dies des de la data del dictamen del jurat, sempre
que les disponibilitats de tresoreria ho permetin.
- Els premis estan subjectes als impostos corresponents. La quantitat del premi
s'atorga en concepte d'import brut i, si s’escau, resta subjecta a retenció d'acord
amb la normativa que regula l'impost sobre la renda de les persones físiques.
- La persona guanyadora haurà de presentar al Fons Menorquí de Cooperació el
document de designació de comte bancari en el qual s'hagi de fer efectiu el
pagament.
- El Fons Menorquí de Cooperació atorgarà el premi a les persones guanyadores
en un acte públic dins el mes de desembre de 2022 (data pendent de
concretar).
9. OBLIGACIONS DELS GUANYADORS
Els guanyadors hauran de:
- Comunicar al Fons l’acceptació del premi en els termes en què aquest es
concedeixi. En qualsevol cas, el premi s'entendrà acceptat tàcitament un cop
hagin transcorregut quinze dies hàbils d'ençà que s'hagi publicat la resolució del
jurat al web del Fons Menorquí de Cooperació.
- Presentar un declaració responsable sobre el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
- Assistir a l'esdeveniment d'entrega i recollir el premi, personalment o de
manera delegada.
- Presentar una declaració responsable sobre l’acceptació del participant
perquè el Fons Menorquí disposi del treball i el pugui difondre, a través de
plataformes virtuals o mitjans de comunicació escrits, i que el material rebut
passa a formar part de l’arxiu del Fons Menorquí de Cooperació.

