
Uuh! 
5è concurs de 

microrelats 

de por 
 

Biblioteca Central d’Igualada · 2015 

Biblioteca Central d’Igualada 

Plaça de Cal Font. Tel. 938049077 

b.igualada.c@diba.cat 

www.bibliotecaigualada.cat  

mailto:b.igualada.c@diba.cat


 

Bases del 5è concurs de microrelats de por 

Els microrelats de por hauran de ser originals i inèdits, no haver estat 

premiats en altres concursos i escrits en català.  

Els participants hauran de ser majors de 16 anys i només s’acceptarà 

un microrelat per persona.  

No es podran presentar al concurs els guanyadors de l’edició anterior. 

El text constarà d’un màxim de 500 caràcters sense comptar els espais 

(aproximadament 10 línies en Arial 12). 

El microrelat s’ha d’enviar com a document de text adjunt en format 
Word o OpenOffice a b.igualada.c@diba.cat, i posar com a assumpte 

«Microrelat de por». 

Al cos del missatge han de constar les dades personals (nom i 
cognoms, edat, població, telèfon i correu electrònic). Aquestes dades no 

seran conegudes pel jurat fins després del veredicte. 

Els treballs s’han de lliurar abans del 9 d’octubre de 2015.  

 

 

 

 

 
Premis 

Un jurat especialitzat valorarà els treballs i  atorgarà dos premis, que es 
lliuraran el dissabte 31 d’octubre, a les 12 del migdia, a la Biblioteca 

Central d’Igualada. 

El primer premi consistirà en un lot de llibres i un val d’un menú per a 
dues persones a El Didal Restaurants (Galícia, 15, Igualada) i el segon 

en un lot de llibres. Les dues persones premiades rebran un diploma 
acreditatiu i els seus microrelats seran publicats a la web i a la pàgina 

de Facebook de la Biblioteca Central d’Igualada. 

 

Acceptació de les bases 

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Da-
vant qualsevol incidència, la Biblioteca Central d’Igualada es reserva el 

dret a modificar-les. 

  

Les dades dels participants s’inclouran en un fitxer, que s’utilitzarà només per 
gestionar aquest concurs.  

 

 

 

Amb la col·laboració de:  

microrelat  m  Construcció literària narrativa que té com a peculiaritat la 

seva brevetat. També es coneix com a microconte, microficció o conte bre-

víssim. 

por  f  Torbament de l’ànim, sentiment d’inquietud i commoció psicofisiolò-

gica que hom experimenta davant un perill concret, sigui aquest real o sim-

plement imaginat.  
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