
C/Provença, 480
Tel. 93 450 89 17

BASES DE PARTICIPACIÓ

Els treballs es poden presentar del 20 de novembre de 2017 al 9 de 
febrer de 2018.
Poden participar dones de més de 16 anys. Els treballs que optin al 
premi han de ser inèdits. La temàtica és lliure. Cada participant podrà 
presentar com a màxim dos treballs per a qualsevol de les següents 
categories: 
- Categoria Jove (de 16 a 25 anys), prosa en català o castellà.
- Categoria Adults (de més de 26 anys) prosa en català o castellà. 

Pots consultar els requisits per participar-hi a:  
ccsagradafamilia.net 
premirelatsenfemeni.cat
bcn.cat/bibsagradafamiliabarcelona.cat

“IL·LUSTRADORES”
Del 12 de febrer al 18 de març
Activitat gratuïta a la sala d’exposicions Àlex García
Organitzat per la Biblioteca Sagrada Família – Josep M. Ainaud de 
Lasarte
Exposició

Cada vegada més veiem com els llibres il·lustrats i còmics fets per 
dones agafen protagonisme. L’exposició d’aquest any vol ser una 
mostra d’aquestes dones il·lustradores, transgressores, que donen 
una nova visió del món.

WORKSHOP SLAMMERS
Del 30 de gener al 20 de febrer
Dimarts de 20.30 h a 22.00 h
Taller

Cal inscripció prèvia a partir del 16 de gener al Punt d’Informació del 
Centre o bé trucant al 93 450 89 17.

SLAMMERS EN ACCIÓ
Dimarts 27 de febrer
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Mostra en directe

Sessió de cloenda oberta al públic del taller de formació Slammers, 
on podreu descobrir el talent dels participants i submergir-vos en el 
món de la poesia performativa i la poesia en escena.

ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS
Dimecres 7 de març 
A les 19.00 h 
Activitat gratuïta
Capacitat de la sala d’actes limitada
A càrrec de la periodista Laura Sangrà

Un vespre per celebrar la creativitat i l’art de l’escriptura signada per 
dones. 
Lectura del veredicte del jurat i dels relats guanyadors. 
Recital de poesia a càrrec de Mireia Calafell. 
Copa de cava.

BLOG DE RELATS EN FEMENÍ

Tota l’actualitat del premi i del concurs de Microrelats on line a: 
premirelatsenfemeni.cat

Del 20 de novembre de 2017 
al 9 de febrer de 2018

Centre Cívic Sagrada Família
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