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IV Concurs de Microrelats 2016- Bases
Tema
Tema: “Si somrius a la vida, la vida et somriurà”
En català o en castellà. De 160 a 250 paraules. Han de ser originals, no còpies.
Categories
Tres categories:
Per a joves de 12 a 14 anys
Per a joves de 15 a 17 anys
Per a adults de més de 18 anys
Premis
El premi consistirà en un val de compra de llibres de 50 € per categoria. A més a més, el jurat pot
donar accèssits (amb premis alternatius com regal de llibres, entrades a esdeveniments culturals del
poble o equipaments, etc.).
Terminis de presentació
De l’1 de març al 31 de març, ambdós inclosos
S’han d’ enviar al correu electrònic de la Biblioteca: b.st.fost.b@diba.cat en format word indicant:
- Nom i cognoms
- Edat
- Títol del relat
- Telèfon
- Adreça electrònica
Des de la biblioteca es contestarà cada missatge amb cada relat presentat com a justificant de
lliurament.
Publicació
Els microrelats guanyadors s’aniran publicant a la revista L’Alba de Sant Fost amb el nom de l’autor, i
tots es penjaran al Facebook de la Biblioteca.
Jurat
El jurat, que avaluarà de forma anònima els textos, tindrà en compte l’estil, l’originalitat i la qualitat
de la redacció per decidir els guanyadors i pot prendre qualsevol decisió, de manera argumentada.
Estarà format per tres persones relacionades amb el teixit educatiu i cultural del municipi i amb
l’Ajuntament.
Lliurament de premis
Els treballs guanyadors es faran públics el divendres 22 d’abril a les 18.30 a la Placeta de la Biblioteca
Biblio@teneu en el marc de la celebració de la revetlla de Sant Jordi.
Notes
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes Bases de manera que es podran
excloure els participants d’aquells relats que no compleixin les condicions establertes. Qualsevol
categoria es pot declarar deserta si es considera oportú. El jurat pot prendre qualsevol decisió que
cregui convenient, de manera argumentada, sobre qualsevol qüestió no tractada explícitament en
aquestes bases. L’Ajuntament es reserva el dret de reproducció, explotació i distribució de tots els
relats presentats.
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