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8è CONCURS DE MICRORELATS, SANT JORDI 2018 

BASES 

 

1. Objecte i finalitats 

La Biblioteca Marc de Vilalba, juntament amb les llibreries Badallibres  (carretera de Cànoves 

3), Compàs  (Carrer de Baix, 4), Paperots  (Plaça Joan Alsina, 6) i Àgora (Mare de Déu del 

Pilar, 112) convoca per vuitè any consecutiu el Concurs de Microrelats, Sant Jordi 2018 que 

premiarà les millors idees literàries. L’objecte del concurs és estimular l’escriptura com a eina 

d’expressió i creació i generar la participació a la festa del llibre i la rosa. Mitjançant les bases, 

que a continuació es relacionen, s’estableixen els punts sobre els quals es regirà el concurs. 

 

2. Destinataris i requisits 

Aquest concurs està obert a qualsevol persona major de 15 anys, sense prejudici de la seva 

nacionalitat, ni del lloc de residència. Tots els originals hauran de ser escrits en català i 

podran tenir una extensió màxima de 75 paraules . Cada microrelat ha de portar un títol i ha 

de contenir alguns d’aquests conceptes*: Feliçment , Malefici , Ianqui  i/o Dona  en qualsevol 

de les possibles formes d’expressió en català (masculí, femení, singular, plural, sinònims, 

derivats, frases fetes, etc.). Els organitzadors hem escollit aquestes paraules perquè 

apareixen en títols de novel·les de Maria Aurèlia Capmany (Any Maria Aurèlia Capmany 

2018) 

Cada microrelat ha de portar un títol i ha d’estar signat amb pseudònim. 

 

3. Termini i lloc de presentació de les obres 

Els participants podran presentar tants originals com vulguin, sempre que s’ajustin a les 

normes del concurs. Tots els textos presentats s’editaran al web: 

http://www.bibliotecacardedeu.cat 

La data màxima per lliurar les obres participants serà el dijous 19 d’abril de 2018 i es poden 

lliurar de tres formes diferents: 

� Accedint a la web  i omplint el formulari  creat a aquest efecte. 

� Per correu electrònic  a: b.cardedeu.mv@gmail.com. Posant a l’assumpte: 8è 

Concurs de Microrelats, 2018.  En aquest cas caldrà adjuntar al correu, el formulari 

de dades identificatives del participant que trobareu al final d’aquestes bases. 

 

4. Premis 

El jurat atorgarà tres premis, als tres millors microrelats presentats al concurs. S’estableixen 

tres premis: 

1r. Premi:  

• 100€ en vals de compra per fer servir en les llibreries col·laboradores.   
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• Una inscripció al taller “Píndoles d’escriptura” del programa 2018 a la Biblioteca Marc 

de Vilalba. Podeu consultar el calendari a la web 

2n. Premi:  

• 60€ en vals de compra per fer servir en les llibreries col·laboradores 

•  Una inscripció al taller “Píndoles d’escriptura” del programa 2018 a la Biblioteca Marc 

de Vilalba. Podeu consultar el calendari a la web 

3r. Premi: 

• 40€ en vals de compra per fer servir en les llibreries col·laboradores 

• Una inscripció al taller “Píndoles d’escriptura” del programa 2018 a la Biblioteca Marc 

de Vilalba. Podeu consultar el calendari a la web 

 

5. Jurat 

El Jurat estarà format per:  

� Raimon Portell , escriptor i dinamitzador de la tertúlia literària de la Biblioteca de 

Cardedeu. 

� Alba Dalmau , escriptora. 

� Núria Busquet , poeta, escriptora i traductora. Dinamitzadora de la tertúlia poètica. 

 

 

Carme Homs actuarà com a secretària sense vot. En la valoració dels textos presentats, el 

jurat tindrà en compte els criteris següents: 

� La brevetat del text i la seva qualitat literària. 

� La pertinença de la/es paraula/es triada/es. 

� L’originalitat de l’enfocament del relat. 

El veredicte del Jurat es inapel·lable i es farà públic el dins els actes de celebració de la diada 

de Sant Jordi (prèviament s’avisarà del dia i l’hora als participants) 

 

6. Drets sobre els textos premiats 

El textos guanyadors quedaran en propietat de la Biblioteca Marc de Vilalba (i en 

conseqüència de l’Ajuntament de Cardedeu) i de les quatre llibreries que participen en aquest 

concurs, així com tots els drets d’explotació sobre l’obra. Per tant, els autors cedeixen, amb 

caràcter gratuït i no exclusiu  tots els drets d’explotació sobre l’obra, concretament els drets 

de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, en qualsevol modalitat, 

suport o finalitat, per tots els països del món i fins que l’obra passi a domini públic, sempre 

indicant l’autoria i sense dret a que es generi cap pagament per la cessió de l’esmentada 

explotació, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.  

 

7. Acceptació de les bases 
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El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases. 

L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa 

justificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades identificatives del participant al 8è Concurs  de Microrelats Sant Jordi, 

2018 (*aquest formulari és necessari omplir-lo si la pre sentació dels textos es per correu 

electrònic)  

 

Títol del relat:___________________________________________________ 

Pseudònim: _____________________________________________________ 

Nom i cognoms:_________________________________________________ 

Domicili (carrer, municipi i CP) _______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Telèfon/s:_____________________________________ 

Adreça correu electrònic:___________________________@______________ 

 


