CONCURS DE RELATS BREUS

Festa de la Novel·la Històrica
Puig-reig 2020
BASES
1. PRESENTACIÓ
L’Ajuntament de Puig-reig, amb la col·laboració de la Biblioteca Guillem de
Berguedà, organitza un concurs de relats.
Aquest certamen literari vol contribuir al foment de l’ús de l’escriptura a través de
l’elaboració de relats i s’emmarca dins dels actes de l’edició d’enguany de la Festa de
la Novel·la Històrica de Puig-reig.

2. REQUISITS
2.1

Els relats es poden presentar en català o castellà.

2.2
Tots els relats que es presentin han de ser originals, inèdits i no premiats en
altres certàmens literaris.
2.3

Cada persona participant només pot presentar un únic treball.

3. TEMA
La temàtica girarà al voltant d’un fet o personatge històric, real o de ficció.

4. CATEGORIES
4.1 Categoria infantil, per a nens i nenes fins a 11 anys (6è curs de primària)
4.2 Categoria junior, per a nois i noies de 1r d’ESO fins a 2on de Batxillerat)
4.3 Categoria adults, per a autors i autores de 18 anys en endavant

5. CARACTERÍSTIQUES
5.1 Els relats han de constar de dues parts: un títol i una narració.
5.2 Els relats han de tenir una extensió màxima de dos folis DinA4 a doble espai i
lletra Arial 12.
5.3 Els treballs aniran signats amb pseudònim.

6. TRAMESA.
6.1 Els originals s’han de lliurar en persona o per correu postal a la Biblioteca
Guillem de Berguedà, Avinguda 1 d’Octubre, 5-7 - 08692 Puig-Reig,
Barcelona.
6.2 L’entrega constarà de dos sobres, l’un amb el treball a dins, signat amb el
pseudònim, i l’altre tancat, amb el pseudònim escrit a l’exterior, i un foli a l’interior
indicant les dades de contacte de l’autor (nom i cognoms, adreça postal, adreça de
correu electrònic i telèfon)

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OBRES
El període d’admissió dels originals comença el dia 1 de febrer i finalitza el 22 de
març de 2020.

8. JURAT
El Jurat estarà format per membres de la organització de la Festa de la Novel·la
Històrica.

9. PREMIS
Hi haurà un total de 6 premis, 2 per cada categoria: un pel guanyador i un pel
finalista.
10. LLIURAMENT DE PREMIS
El lliurament de premis es farà en el marc de la Festa de la Novel·la Històrica
de Puig-reig 2020 el dissabte 4 d’abril.

Organitza:

