
I CERTAMEN LITERARI “EL MONCOFÍ” 
de la Colla de Gegants i Cabuts de Moncofa 2018 

 
Els gegants, els cabuts i la música popular, que sempre els acompanya, junt amb la creació literària són dues formes 
de conservar, de difondre i de posar al dia el nostre patrimoni cultural ancestral. Des de la Colla de Gegants i Cabuts 

de Moncofa animem a tothom a participar en aquest primer certamen literari que té les següents 
 

BASES 
1. Podran presentar-se totes les persones que ho desitgen amb un relat original i inèdit escrit en valencià en 
què apareguen de manera definida la cultura popular dels gegants i cabuts, la música tradicional que els 
acompanya i una o més d'una de les figures de la Colla de Gegants i Cabuts de Moncofa: Geganta 
Magdalena, Batiste l'apotecari o Bernat el poblador (Vegeu la imatge). 

2. El relat haurà de tindre una extensió d'entre 7 i 10 fulls, escrits en lletra Times o Arial a cos 12 i interlineat 
de 2 punts. 

3. Cada participant podrà presentar un màxim de 2 obres.  

4. Els relats cal presentar-los amb pseudònim i fer-los arribar per e-mail a l'adreça electrònica següent: 
certamengegantsicabutsmoncofa@gmail.com junt amb una plica on constarà nom i cognoms de l'autor/a, 
DNI, adreça postal, telèfon de contacte i correu electrònic. 

5. El relat i la plica cal enviar-los en format ".PDF" en 2 arxius diferents adjunts en el mateix e-mail i es 
titularan de la següent manera: 

1.- "I CERTAMEN LITERARI "EL MONCOFÍ" + TÍTOL DEL RELAT 
2.- "I CERTAMEN LITERARI "EL MONCOFÍ" + PLICA 

6. S'acceptaran obres fins a les 23.59 hores del dia 30 de juny de 
2018. 

7. Es lliurarà un únic premi consistent en un lot de la revista Gegants, 
un lot de llibres, un diploma i un e-book d'última generació. 

8. El premi es podrà declarar desert. 

9. El jurat es posarà en contacte amb la persona guanyadora amb la 
suficient antelació, la qual s'haurà de comprometre a acudir a la gala 
de lliurament del premi que tindrà lloc durant el mes d'octubre de 
2018. En qualsevol cas, podrà designar una persona perquè acudesca 
com a representant seu en l'acte. En cas contrari s'entén que renuncia 
al premi.  

10. El relat guanyador i altres relats que hi participen i que el jurat 
considere (accèssits) es publicaran a càrrec de la Colla de Gegants i Cabuts de Moncofa en un llibre que no es 
comercialitzarà. La persona guanyadora rebrà 3 exemplars d'aquest llibre i els accèssits, 1. 

11. L'autor/a del relat guanyador i els/les autors/autores dels altres relats publicats mantindran els drets 
sobre les seues obres i podran publicar-les on consideren, sempre que les acompanyen de la llegenda "Relat 
guanyador (o en el seu cas accèssit) del I CERTAMEN LITERARI "El Moncofí" de la Colla de Gegants i 
Cabuts de Moncofa. 2018". 

12. Els originals no premiats es destruiran. 

13. Qualsevol incidència o circumstància imprevista es resoldrà per part de l'organització en benefici del 
concurs. El seu criteri, així com el del jurat, serà inapel·lable. 

14. El jurat del Certamen està format per les següents persones: un/a membre acreditat/da de la Colla de 
Gegants i Cabuts, dos escriptors/es acreditat/des. 

15. La participació en el concurs implica l'acceptació de totes aquestes bases.  

 


