
  



“CONCURS DE MICRORELATS AMB MASCARETA” 
de Sant Andreu de la Barca 

 

 

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca convoca el 2n Concurs de Microrelats amb Mascareta de Sant 

Andreu de la Barca.  

 

BASES 

Participants 

1. Hi poden concórrer totes les persones que ho desitgin.  

 

Condicions generals  

2. El microrelat ha de ser original i inèdit.  

3. Es poden presentar microrelats tant en català com en castellà.  

4. El microrelat ha de començar amb aquesta frase “Vaig sortir de casa amb la meva mascareta...”, 

si és en català; o bé “Salí de mi casa con mi mascarilla...”, si és en castellà. Els microrelats 

que no compleixin aquest requisits quedaran exclosos del concurs. 

5. Extensió màxima de 150 paraules, sense comptar el títol que es proposa.  

6. Cada participant només pot concórrer a aquest concurs amb un sol microrelat. 

7. Hi haurà tres categories: infantil (fins als 12 anys), juvenil (de 13 a 17 anys) i adult (a 

partir de 18 anys).  

 

 

Premis  

8. Hi haurà tres premiats per a cada categoria. A cada guanyador/a de cada categoria se li atorgarà 

els següents premis: 

* Un val de compra de 50 EUR per utilitzar als comerços de Sant Andreu de la Barca. 



* Dues entrades per assistir a un dels espectacles de la temporada setembre – desembre 2021 del 

Teatre Núria Espert. 

* Dues entrades per anar als Cinemes Atrium. 

9. Els premis són gentilesa de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i dels Cinemes Àtrium de 

Sant Andreu de la Barca. 

 

Sistema de participació  

10. Per participar al concurs s’haurà d’omplir el formulari habilitat a la pàgina web de 

l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb les següents dades: nom i cognoms, pseudònim, adreça, 

DNI, telèfon, mail, categoria i el microrelat.   

 

11. El termini de lliurament dels microrelats és del 23 d’abril fins al dilluns 19 de maig de 

2021.  

 

Composició del jurat  

12. El Jurat estarà format per persones destacades de la formació, de la creació i de la crítica 

literària i un representant de la corporació municipal.  

 

13. La decisió del jurat es donarà a conèixer a través dels mitjans de comunicació i es notificarà, 

per correu electrònic o trucada telefònica, als guardonats, els quals estan obligats a assistir a 

l’acte de lliurament de premis. 

  

Publicació  

14. Els microrelats s’aniran publicant de manera periòdica a la pàgina web de l’ajuntament 

www.sabarca.cat, a partir de la seva entrega.  

 



15.L’anunci públic de la decisió, així com el lliurament de premis, es farà en el marc de la Festa 

de la Primavera.  

 

Obres premiades i seleccionades  

16. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca es reserva els drets d'explotació sobre els treballs 

premiats, conservant l’autor/a els drets que confereix la legislació de propietat intel·lectual. 

  

17. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca podrà realitzar les accions que consideri oportunes 

per a difondre les obres que resultin premiades o finalistes en aquesta convocatòria.  

 

18. Queda implícita l'autorització dels autors/es d'aquestes obres per a la seva exhibició, difusió 

o publicació de la imatge o contingut per qualsevol mitjà que es consideri oportú.  

 

19. L’entitat organitzadora es reserva el dret a retirar del concurs qualsevol relat que consideri 

que no compleixi amb les bases, A més, es reserva el dret a eliminar aquells relats que: atempten 

contra la protecció de la infància, la joventut i la dona; envaeixen o lesionen la intimidat a 

tercers; inciten o promouen qualsevol mena d’actuacions delictives, denigradores i/o violentes en 

qualsevol de les seves formes, incorporen missatges violents o pornogràfics, o siguin portadors 

de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes per interrompre, destruir o limitar 

el funcionament de qualsevol software o hardware o equip de telecomunicacions. 

 

Protecció de dades  

20. D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades personals, aquestes seran 

incorporades a un tractament responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a la 

gestió del tràmit que consta a la clàusula 1a. d’aquestes bases podent ampliar aquesta informació 

consultant la nostra política de privacitat en el següent enllaç: http://www.sabarca.cat 

  

http://www.sabarca.cat/


Acceptació de les bases  

21. La participació en aquest certamen suposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases. 

L’Ajuntament té la potestat de interpretar aquestes bases.  

 


