
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convoca: Centre Cívic Matas i Ramis. Districte d’Horta Guinardó. 

BASES GENERALS 

1. Els participants han de tenir més de 16 anys 

2. Condicions dels microrelats: 

a. Els microrelats poden estar escrits en català o en 

castellà i l’extensió no serà superior a 5 línies. Cal 

presentar-los escrits en ordinador o mecanografiats, a 

doble espai, amb lletra  Arial 12, full DIN A-4 i marges de 

3cm. No hi poden figurar dibuixos a part. 

b. El tema és lliure però cal que el text contingui la paraula 

“oportunitat/oportunidad ”  

c. Cada participant només pot presentar un microrelat. 

 

3. El termini de presentació serà del 5 al 31 de març del 2012 

a.  Els microrelats es presentaran al mateix Centre Cívic 

Matas i Ramis, C/ Feliu i Codina 20, 08031 Barcelona, 

de 9 a 20 h per correu postal o personalment. També es 

poden enviar per correu electrònic a: 

ccmatasiramis@gmail.com 

b. El microrelat es presentarà  en un sobre tancat amb el 

títol  CONCURS DE MICRORELATS MATAS I RAMIS. 

Al seu interior ha de constar: 

i. Un sobre que contingui 5 còpies del microrelat, 

signades amb el pseudònim de l’autor 

ii. Un altre sobre tancat amb les dades de l’autor, 

fotocòpia del DNI o passaport i un telèfon de 

contacte. A l’exterior d’aquest sobre ha de 

constar el pseudònim. 

 

 

iii. En cas de correu electrònic, s’ha de enviar una 

còpia escanejada del DNI junt amb el microrelat 

4. Jurat 

a. El jurat estarà constituït per: representants del Centre 

Cívic Matas i Ramis, de la biblioteca Horta-Can Mariner i 

persones vinculades amb el món literari 

b. Es valoraran tant el contingut, com la redacció i la 

qualitat lingüística. El contingut dels textos, no pot 

vulnerar el respecte als drets humans, la tolerància, la 

igualtat i la no discriminació, qualsevol d’aquests casos 

implicarà l’exclusió del concurs. 

 

5. Premis 

a. El veredicte i lliurament de premis es realitzarà el 19 

d’abril del 2012 a les 18h. a la sala d’actes del Centre 

Cívic Matas i Ramis. 

b. Es realitzarà una publicació amb una selecció dels 

microrelats participants  on consti l’ordre dels premiats. 

c. Es realitzarà una exposició itinerant per diferents 

equipaments culturals d’Horta amb textos seleccionats   

 

Els/les guanyadors/es es comprometen a assistir al lliurament del premi 

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 

L’organització es reserva el dret de realitzar qualsevol modificació de les  

mateixes si es creu oportú.  

El guanyador/a del concurs es compromet a formar part del jurat de 

l’edició següent.   


