
 

Bases de participació per al Concurs de microrelats 

L’Ajuntament de Malgrat de Mar organitza el concurs de microrelats per promoure 
l’escriptura i la creació literària. 

Els microrelats són composicions molt breus, es consideren un text literari complet, 
independent, autònom i perfectament acabat, malgrat que el final pugui quedar obert. 

Els relats guanyadors de la categoria d’adults es presentaran al premi extraordinari de 
microrelats de la Mostra Literària del Maresme organitzada pel Consell Comarcal del 
Maresme.  

Bases 

1. Hi poden participar les persones que viuen a Malgrat, sense límit d’edat, en les 
categories següents: 

A: de 6 a 9 anys.  
B: de 10 a 13 anys 
C: de 14 a 18 anys.  
D: a partir de 18 anys 

 
Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat dels participants 16 d’abril de 
2021 

2. Cada participant només pot presentar un microrelat. 

3. Els treballs han de ser individuals, originals i totalment inèdits. 

4. El tema és lliure. 

5. El relat ha de ser escrit en català. 

6. El microrelat ha de tenir un màxim de 140 caràcters, espais inclosos. Hi ha 
d’haver un títol, que no entra  en el còmput de caràcters. No estan permesos els 
truncaments de paraules ni abreviacions de cap mena.   

7. El termini de presentació és el dia 16 d’abril,  a les 14 h. 

8. Els treballs s'han d'enviar  com a document adjunt en format PDF per correu 
electrònic a cultura@ajmalgrat.cat.  A l’assumpte s’ha de fer constar la paraula 
microrelats.  

S’hi ha d’adjuntar un altre document en format  PDF anomenat plica, on hi ha de 
constar el títol del microrelat, el nom de l’autor/a, l’adreça de correu electrònic, el 
telèfon i data de naixement.  

També caldrà adjuntar-hi la sol·licitud d’inscripció. Una vegada rebut el microrelat 
la Regidoria de Cultura en comunicarà la correcte recepció. 
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Premis 

A: de 6 a 9 anys.  
B: de 10 a 13 anys 
C: de 14 a 18 anys.  

 

Per a cadascuna d’aquestes categories hi haurà 3 premis: un val per un valor màxim 
20€, per bescanviar a qualsevol llibreria de Malgrat de Mar.   

D: a partir de 18 anys 

La categoria D tindrà un primer premi de 100 €, un segon de 75 € i un tercer de 50 € 

Els microrelats guanyadors i fins a un màxim de 5 es presentaran al Premi extraordinari 
de microrelats de la XXXVIII Mostra Literària del Maresme.  

Jurat 

La Regidoria de Cultura escollirà el jurat, que estarà format per persones relacionades 
amb el món de la cultura de Malgrat de Mar.  

El jurat pot declarar desert qualsevol dels premis oferts si la qualitat dels treballs així ho 
requereix. La decisió del jurat serà inapel·lable 

Veredicte 

El veredicte del jurat es farà públic el dia 25 d’abril de 2021. S’anunciarà per la web de 
l’Ajuntament i per xarxes socials.  

 
Altres disposicions 
 
Els participants seran responsables de les reclamacions que es produeixin per danys a 
tercers (plagis, danys morals, etc.)  
 
Qualsevol imprevist, incidència, esdeveniment extraordinari que esdevingui durant el 
procés normal del concurs de microrelats, la resolució del qual no estigui prevista en 
aquestes bases serà resolt pels membres del jurat amb el suport de la Regidoria de 
Cultura. 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, us informem que 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar com a responsable del tractament de les dades dels 
participants Concurs de microrelats tractarà les dades amb tota la confidencialitat i 
aplicant les mesures de seguretat que corresponguin.  

El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases. 

 

 


