
BASES DEL CONCURSBASES DEL CONCURSBASES DEL CONCURS

Concurs Jove de Microrelats

S A N T  J O R D I  2 0 2 1

- El concurs s'adreça a joves de 12 a 21 anys i es divideix en dues categories: una per a
joves de 12 a 16 anys i l'altra per a joves de 17 a 21 anys.

- El tema del microrelat ha de centrar-se en les emocions durant la pandèmia. Poden ser
històries inventades, reals, o qualsevol cosa que us passi pel cap en relació a la pandèmia i
les emocions. 

- El gènere literari per redactar el microrelat ha de ser la prosa

- Les llengües amb les que es pot presentar el microrelat són el català o el castellà.

- El text ha de tenir una extensió màxima de 200 paraules sense incloure el títol. S'ha de
presentar amb lletra Arial 12 i interliniat 1,5 i enviar-ho en PDF.

- S'ha d'enviar els microrelats a dte03_pijsantsmontjuic@bcn.cat o pijparal.lel@bcn.cat
indicant "Concurs Jove de Microrelats" a l'assumpte del correu i s'han d'adjuntar dues
còpies del microrelat:

- 1ª còpia: El nom de l'arxiu ha de ser el títol de l'obra i al seu contingut ha d'haver el
pseudònim, el títol del microrelat i el microrelat
 
- 2ª còpia: El nom de l'arxiu serà "PLICA + títol de l'obra" i al seu contingut ha d'haver
nom, cognoms, edat, telèfon, correu electrònic, títol del microrelat i el microrelat.
 

- Cada jove podrà presentar com a màxim tres microrelats enviats en correus diferents.

- Els texts han de ser originals i no poden haver estat publicats ni premiats a altres
concursos

- L'organització es reserva el dret d'utilitzar com cregui convenient els textos seleccionats.
En qualsevol cas, el seu ús serà sempre amb finalitats no lucratives i en tot cas es farà
especificant el nom de l'autor/a.



- Hi ha un premi per cada categoria. El premi serà xec valorat en 50€ per gastar en
llibreries del Districte de Sants-Montjuïc (La Ciutat Invisible i La Carbonera) i un exemplar
del llibre "El cuaderno donde me puedo expresar sin filtros" de Cristian Olivé i Èlia
Riudavets.

- Els microrelats guanyadors es publicaran a la web de l’organització, web de les
biblioteques, web de les llibreries implicades, xarxes socials, etc

- El jurat està composat amb una professional de cadascuna de les següents
biblioteques del Districte Sants-Montjuïc: Vapor Vell, Francesc Candel i Francesc Boix

- El termini per presentar els microrelats és del 6 al 19 d'abril. El 22 d'abril s'anunciaran
les propostes guanyadores a través dels Instagrams @pijsantsmontjuic i @pijparal.lel

- La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de totes les seves bases.
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