Bases del 3r concurs de microrelats de
l’Intercanvi de Llibres als Barris 2015
A. OBJECTE I PERSONES QUE HI PODEN PARTICIPAR
La Biblioteca Municipal de Manlleu i les associacions de veïns i veïnes de Manlleu
convoquen la 3a edició d’aquest concurs amb l’objectiu de fomentar el coneixement i
l’estima dels barris de Manlleu, així com fomentar les vocacions literàries. Hi poden
participar joves i adults a partir de 12 anys.
B. CARACTERÍSTIQUES DELS MICRORELATS
Tema principal: Imagina’t el teu barri
Tots els microrelats han de tenir un títol i han de ser escrits en català.
Extensió màxima: 150 paraules, imprès en un full DinA4.
Han de ser obres inèdites.
C. CRITERIS DE VALORACIÓ
Originalitat, fidelitat a la temàtica proposada, vàlua literària i bona ortografia i sintaxi.
D. PROCEDIMENT PER CONCURSAR
Cal lliurar el text imprès a la parada de l’Intercanvi de Llibres, mentre duri aquesta
activitat, o bé a la Biblioteca Municipal de Manlleu, en qualsevol dels dos espais (Bisbe
Morgades, Mossèn Blancafort).
El text ha d’anar acompanyat d’un sobre amb el títol del microrelat, el pseudònim i la
categoria (A, B o C) on es presenta. Dins del sobre hi ha d’haver un paper amb el nom i
cognoms de l’autor/a, telèfon, barri on viu, i si es tracta de participants entre 12 i 18
anys, han de posar el nom del centre on estudien i el curs.
Calendari de la parada:
 Del 21 al 24 de setembre, al barri de La Coromina, a la pl. Llevant, de 16.30 h a
19.30 h de la tarda.
 Del 28 de setembre a l’1 d’octubre, a la Biblioteca-Espai Bisbe Morgades, c/Baixa
Cortada, 1, de 16.30 h a 19.30 h de la tarda.
 Consulteu horaris de la Biblioteca Municipal al web www.bibliotecamanlleu.cat.
E. TERMINI
Entre el 21 de setembre i el 9 d’octubre de 2014.
F. JURAT
Estarà format per professors de secundària de Manlleu, representants de les
associacions de veïns i veïnes de Manlleu i la directora de la Biblioteca Municipal de
Manlleu.
G. PREMIS
Hi ha tres categories: A) joves de 1r i 2n d’ESO
B) joves de 3r i 4rt d’ESO
C) joves i adults a partir de 16 anys
En tots els casos el premi serà un llibre per a cada categoria. El veredicte s’anunciarà a
Ràdio Manlleu i el lliurament de premis es farà en una data a concretar que s’anunciarà
als mitjans de comunicació.
Els relats guanyadors i una selecció dels millors relats es publicaran digitalment al web
de la Biblioteca Municipal, perquè tothom els pugui llegir.

