BASES DEL MICROCONCURS
1. OBJECTE
El Centre Cultural Sagrada Família convoca el Microconcurs, un concurs de microrelats
online que premiarà les més breus i brillants idees literàries.
Activitat vinculada al 17è Premi de Relats Curts - Relats en Femení.
2. PARTICIPACIÓ
El certamen està dirigit a totes les persones majors de 16 anys.
3. REQUISITS PER PARTICIPAR-HI
Cada participant podrà enviar tants relats com vulgui, però només optarà a un premi.
Els microrelats hauran de ser obres originals inèdites, de creació pròpia i que no hagin
estat premiats anteriorment.
Poden estar escrits en castellà o català.
4. TEMÀTICA
La temàtica dels microrelats és lliure, hauran de portar títol i començar
obligatòriament amb aquesta frase:

Ella vivia en el piso de arriba, el 4-C / Ella vivia a sobre meu, al 4-C
Extreta del llibre “Manual per a dones de fer feines”, de Lucia Berlin. Publicat per
L’altra Editorial en català i per Alfaguara en castellà.
Els microrelats han de tenir una extensió màxima de 140 paraules (inclòs el títol)
5. LLIURAMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS
Els participants hauran d’enviar els treballs a través del formulari que trobaran al blog
premirelatsenfemeni.cat , completant tots els camps obligatoris del mateix.
El període de presentació serà de l’ 1 de desembre de 2016 fins al 31 de gener de
2017.

6. JURAT
El guanyador/a, serà escollit l’equip del Centre Cultural Sagrada Família (personal de la
Biblioteca Sagrada Família –Josep M. Ainaud de Lasarte i del Centre Cívic Sagrada
Família). El jurat resoldrà tots els aspectes no previstos en aquestes bases i la seva
decisió serà inapel·lable.
El veredicte del jurat es donarà a conèixer mitjançant el blog el dia 6 de febrer de 2017
i es comunicarà via mail a la persona guanyadora.

7. PREMI
S’escollirà un únic microrelat guanyador.
El premi consistirà en la inscripció gratuïta a un taller del Centre Cívic Sagrada Família
(fins l’Estiu 2017) i un lot de material cultural ofert per la Biblioteca Sagrada Família –
Josep M. Ainaud de Lasarte).
El premi es lliurarà al guanyador/a en la mateixa cerimònia d’entrega del 17è Premi de
Relats Curts - Relats en Femení, el dia 9 de març de 2017.
8. ALTRES CONDICIONS
Les obres premiades quedaran en poder dels organitzadors, que es reserven el dret de
poder-les publicar, en format electrònic o paper. Els relats premiats es penjaran als
webs dels organitzadors.
9. PARTICIPACIÓ
El fet de participar en el premi literari pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

