
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURS  

DE MICRORELATS 
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓ 
    

    

 

Termini: 3 de juny de 2014 

CONCURS�DE�MICRORELATS�Mercat�de�la�Cultura�2014�
 
 

Hi poden participar treballs inèdits que no hagin 
estat premiats en cap altre concurs. Cada 
participant podrà presentar un màxim de dos 
microrelats.  
 
Els textos hauran de ser escrits en català i podran 
tenir un màxim de 400 paraules. Les obres 
s’hauran de presentar escrites amb ordinador o 
mecanografiades. 
 
Cada obra participant s’haurà de presentar en un 
sobre tancat. A l’exterior d’aquest sobre caldrà 
escriure-hi el pseudònim i el títol. 
 
Acompanyant l’original, s’hi adjuntarà una butlleta 
de participació tancada dins un sobre. Haurà de 
ser escrita en majúscules i amb totes les dades 
que es demanen (si està incompleta o amb dades 
inintel·ligibles, el treball no podrà ser acceptat). 
 
El termini de presentació dels treballs 
finalitzarà el dia 3 de juny de 2014 . Els treballs 
es poden fer arribar a l’Àrea de Participació de 
l’Ajuntament o a la Biblioteca Municipal 
(personalment, no a través de la bústia). 
 



El tema proposat és el següent: “LLEGENDES 
URBANES” AMBIENTADES A LA GARRIGA. 
 
Les llegendes urbanes són històries o contes 
extravagants o fantàstics, però prou verosímils, 
transmesos de boca a orella adquirint així dades 
noves i matisos personals de qui ho explica. Sovint 
s’expliquen com si es tractessin de fets reals que 
van tenir lloc en algun moment i lloc determinats. 
Poden ser històries terrorífiques, misterioses, 
divertides o senzillament sorprenents. 
 
JURAT 
 
El jurat estarà format per persones vinculades al 
món de les arts i la cultura.  
El jurat es reserva el dret de declarar desert el 
premi i de concedir accèssits si es creu oportú. 
 
Premi 
 
El premi pel guanyador serà un eBook. En el cas 
que concedeixi algun accèssit seria premiat amb 
una panera cultural. 
 
El lliurament del/s premi/s tindrà lloc diumenge 8 
de juny a les 20h dins els actes del Mercat de la 
Cultura. 
 

Es farà una lectura del text guanyador i d’alguns 
dels finalistes.  
 
La participació en aquest concurs pressuposa 
l’acceptació d’aquestes bases. 
 
Qualsevol imprevist serà resolt de manera 
inapel·lable pel jurat o per l'Ajuntament de la 
Garriga. 
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BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ – CONCURS DE MICRORELATS 
Mercat de la Cultura 2014 

 
 

Títol:  ............................................................................................................. 

Data de naixement: ....../....../........... 

Pseudònim:.................................................................................................... 

Nom i cognoms: 

....................................................................................................................... 

Adreça: ......................................................................................................... 

Localitat:........................................................ Codi postal: ...........................  

Telèfon ..........................................................................................................  

Correu electrònic: ......................................................................................... 


