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Bases del II Concurs Microrelats: Les dones i els barris 

La FAVIBC és responsable de l’organització del II concurs de 
Microrelats: Les dones i els barris. 

Podrà participar-hi qualsevol dona del barri/ciutat major de 16 anys.  

El text, ha d’estar escrit en català o castellà i ha de complir les bases 
del Concurs. 

Podran presentar-se un màxim de tres texts per participant (un per 
categoria), sempre inèdits i que hagin arribat al punt Òmnia, associació 
de veïns o a la FAVIBC abans de les 24.00 hores del 8 d’octubre de 
2018. 

L’extensió mínima dels relats breus serà de 150 paraules i la màxima 
de 300 paraules. 

Els relats hauran d’anar signats amb pseudònim al final de text. El 
mateix pseudònim haurà de figurar en un full a part que facilitarà 
l’associació o la FAVIBC on constarà el nom, cognoms, adreça, telèfon, 
e-mail, edat i pseudònim emprat en el seu relat. Aquest full es tancarà 
en un sobre on només apareixerà el pseudònim. 

Els texts guanyadors es publicaran a les pàgines d’una edició especial 
de la revista VIU ELS BARRIS de la FAVIBC o en un monogràfic (com 
l’any anterior). 

La FAVIBC es reserva el dret a publicar una selecció dels texts que 
participin en qualsevol de les convocatòries del premi realitzades. 

No es mantindrà correspondència amb els participants en relació al seu 
text i no es tornaran els originals no premiats, que seran destruïts. 

Els premis es dividiran en tres categories:  

1. La dona i el seu rol a la societat 
2. Records de la infantesa 
3. Tema lliure (amb la dona com a protagonista) 

Per cada categoria, hi haurà un únic relat guanyador. El premi serà un 
ebook (lector de llibres digitals) per a cadascuna de les guanyadores. 

Composició del jurat: La composició del jurat encara està per 
determinar. 

Lliurament de premis, malgrat no disposar d’una data oficial, es 
proposa el mes de novembre. Hora i espai, encara per confirmar. 

 

 


