
Bases VI Certamen de piulades  

#TuitrelatoHN 

[edició Walt Whitman] 

 Hortanoticias.com i l’Ajuntament del Puig de Santa Maria 

El VI Certamen de piulades #TuitrelatoHN d’Hortanoticias.com està convocat per 

este diari digital i l’Ajuntament del Puig de Santa Maria amb motiu dels actes 

convocats per commemorar el Dia Internacional del Llibre el 23 de abril de 2019.  

La presentació d’un relat al concurs implica l’acceptació d’estes bases. 

En esta sisena edició, el certamen tindrà dues categories: la categoria general i 

la categoria especial ‘El Puig’. En esta última,  les obres presentades hauran 

d’incloure una referència prou identificable a qualsevol aspecte d’este municipi 

de l’Horta Nord (geografia, història, cultura, tradició, toponímia…). 

Com a novetat, en esta edició, la decisió del jurat i el lliurament dels premis es 

realitzarà al mes de novembre coincidint amb la presentació dels premis 

literaris i d’investigació del Puig. Així, el termini de presentació de microrelats 

s’amplia considerablement. 

A més, aquest any, i amb motiu del 200 aniversari del naixement de l’escriptor 

Walt Whitman, l’obra d’este autor nord-americà tindrà presència al certamen 

començant amb la identificació d’esta VI edició com la ‘Edició Walt Whitman’. 

Obres 

Les obres a presentar hauran de limitar-se a l’espai d’un ‘tuit’ incloent en el 

mateix el hashtag  #TuitrelatoHN en el cas de participar en la categoria general 

o #TuitrelatoHNPuig, per a participar en la categoria especial ‘El Puig’. 

S’exclouran aquells relats que l’organització considere ofensius o 

discriminatoris cap a qualsevol persona per motius de sexe, raça o religió.  



Es permetran tantes obres com l’autor vulga i puga presentar des d’un mateix 

compte de Twitter. Tant en la categoria general com en la categoria especial ‘El 

Puig’ s’acceptaran participacions tant en castellà com en valencià. 

Participants 

Podrà participar en el certamen qualsevol persona física escrivint la seua 

proposta amb el hashtag  #TuitrelatoHN o #TuitrelatoHNPuig sempre que no 

hagen resultat guanyadors en edicions anteriors d’este certamen. 

Els participants hauran de ser seguidors dels comptes @Hortanoticias i 

@agendahorta. 

Termini de presentació 

El termini de presentació queda obert amb la publicació d’estes bases en el 

compte de Twitter d’Hortanoticias (@Hortanoticias) i de la seua secció 

d’Agenda Cultural (@agendahorta) i es tancarà al finalitzar el diumenge 1 de 

setembre de 2019.  

Jurat 

El jurat estarà format pel director del diari Hortanoticias.com, Manuel Furió, i 

altres dos persones relacionades amb el món de la literatura triades per 

l’organització. En tot cas, almenys un dels membres del jurat tindrà una clara 

vinculació amb el municipi del Puig de Santa Maria.  

Veredicte del Jurat 

El Jurat triarà, d’entre tots els participants, tres autors finalistes en la categoria 

general i dos en l’especial ‘El Puig’. D’entre ells, es triarà als guanyadors de 

cada una de les categories. 

Els ‘tuit-relatos’ guanyadors seran triats per la seua originalitat i creativitat, així 

com per la seua capacitat de comptar una història en tan poques paraules. En 

el cas de la categoria especial, es tindrà molt en compte a més la seua 

referència al municipi del Puig.  



El Jurat i l’organització es reserven el dret a declarar desert el premi. 

Els noms dels finalistes en cada categoria es faran públics el dia 13 de 

setembre en els comptes de Twitter @Hortanoticias i @agendahorta. 

També es faran públics en la pàgina de Facebook d’Hortanoticias.com i a 

través d’una notícia que publicarà eixe mateix dia este portal d’informació de la 

comarca de l’Horta. 

Hortanoticias.com informarà de la veredicte els finalistes del certamen a través 

d’un Missatge Directe (DM), en el seu compte de Twitter, abans de fer-ho 

públic. 

Els finalistes hauran de preveure la seua presència en la gala que se celebrarà 

el 27 de setembre en El Puig de Santa Maria. En el transcurs de l’esmentada 

gala, s’anunciarà el nom del guanyador de cada categoria i es farà el lliurament 

dels premis. 

Premis 

Els finalistes de les dues categories rebran un diploma acreditatiu i altres 

obsequis relacionats amb la literatura per part de l’organització, sense perjuí 

que es puguen incloure més regals aportats tant per l’organització com pels 

col·laboradors. 

Els guanyadors rebran un premi en metàl·lic (300 euros en el cas de la 

categoria general i 150 euros en el de la categoria especial ‘El Puig’), així com 

un diploma acreditatiu i una placa commemorativa.  

 


