BASES PER A LA PARTICIPACIÓ AL IV CONCURS DE MICRORELATS DE
LA BIBLIOTECA ANTONI COMAS
1. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA
La biblioteca Antoni Comas organitza el Concurs de Microrelats amb la finalitat de fomentar,
mitjançant una proposta de creació literària, els valors, els espais, les activitats i els serveis que
tenen lloc a la biblioteca Antoni Comas.

2.QUI HI POT PARTICIPAR
Persones majors de 14 anys que tinguin carnet d’una biblioteca pública de Catalunya. Els
menors de 18 hauran de presentar l’autorització dels pares o tutors.
S’ha de participar individualment.
Cada participant pot presentar una sola proposta.

3. FORMAT DE LA PROPOSTA
a. El microrelat presentat ha de ser original i inèdit, escrit en català, de creació pròpia de l’autor
que la presenta.
b. El microrelat ha de recrear situacions en què la biblioteca Antoni Comas sigui un element
imprescindible per a la trama, ja sigui perquè els protagonistes hi fan al·lusions o bé perquè la
trama es desenvolupa en els espais de la biblioteca.
c. La proposta temàtica per a aquesta edició del concurs és: el valor social de la biblioteca
Antoni Comas.
d. El microrelat en cap cas no pot excedir els 500 caràcters, inclosos els espais en blanc.

4. PREMI
El premi consisteix en la publicació del microrelat en la llibreta que es publicarà al febrer del
2018 amb motiu del quart aniversari de la biblioteca, juntament amb una il.lustració realitzada
sobre el microrelat guanyador per un il.lustrador o dissenyador gràfic.

5. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Les propostes es poden presentar des del divendres 15 de setembre a les 9:30h fins al
divendres 17 de novembre de 2017 a les 20:30h:
- Personalment a la biblioteca imprès en paper a la biblioteca Antoni Comas en el seu
horari d’obertura (dilluns, dimarts i dijous de 15:30h a 20:30h, dimecres i divendres de
9:30h a 20:30h i dissabtes de 10h a 14h.), dins d’un sobre en el qual es farà constar
“Concurs microrelats 2017” i el número de carnet de la biblioteca de l’autor.
- Mitjançant un missatge de correu electrònic a b.mataro.ac@diba.cat indicant a
l’assumpte “Concurs microrelats 2017” i el número de carnet de la biblioteca de l’autor.

6. JURAT I CRITERIS DE SELECCIÓ DEL MICRORELAT GUANYADOR I VEREDICTE
La selecció del microrelat guanyador anirà a càrrec d’un jurat format per cinc treballadors de les
biblioteques de Mataró. Un/a membre de l’equip tècnic de la Direcció de Cultura de
l’Ajuntament de Mataró, que actuarà com a secretari/a del jurat.
El jurat serà nomenat per Decret del Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Mataró

Els acords de concessió s'adopten per majoria simple dels membres del jurat.
Els membres del jurat tindran en compte els criteris següents: l'originalitat i la capacitat
d’impacte del missatge.
El veredicte del jurat és inapel·lable.
El jurat podrà declarar desert el concurs si cap de les propostes no compleix la totalitat de les
bases o bé considera que cap espectacle té prou qualitat artística.
El jurat elevarà el veredicte al regidor de Cultura de l’Ajuntament de Mataró perquè adopti
l’acord d’atorgament del premi.
El microrelat guanyador es farà públic en l’acte de presentació de la llibreta número 4, durant el
mes de febrer del 2018.

7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró resoldrà qualsevol assumpte no previst en
aquestes bases.
Els participants accepten les bases pel fet de participar-hi. L’incompliment d’alguna de les
bases comportarà la desqualificació del microrelat.
Els participants cedeixen, no de manera exclusiva, a l’Ajuntament de Mataró, els drets d’autor
consistents en la reproducció, publicació i divulgació dels microrelats presentats.
La interpretació de les bases correspon al Regidor de Cultura, si bé per a qüestiones
relacionades amb els treballs, la seva presentació i el veredicte, es podrà consultar al jurat de
forma prèvia.

