TERCER CONCURS DE
MICRORELATS “JoveOliva”
La Biblioteca Joan Oliva i Milà de Vilanova i la Geltrú convoca el tercer concurs de microrelats “JoveOliva” amb
l’objectiu de:
•
•

fomentar la creació literària i la lectura
fomentar l’ús de la biblioteca entre els joves

BASES:
1. Els microrelats presentats han de ser obres originals i inèdites (temàtica lliure). La llengua dels microrelats
ha de ser el català, l’extensió màxima és 1 full DINA4 a doble espai i per una sola cara.
2. Els microrelats es poden presentar del 10 de febrer al 10 de març de 2015 (inclosos).
3. Edat dels participants: de 14 (fets durant 2015) a 17 anys
4. Hi haurà 3 guanyadors.
El 1r premi consistirà en:
•
•

un lector de llibres electrònics, E-reader Cervantes touch
un llibre digital a escollir del catàleg de Liberdrac.

El 1r, 2n i 3r premis consistiran en:
•

la publicació del microrelat al bloc de la biblioteca Joan Oliva i Milà “Fora del prestatge”
(www.vilanova.cat/blog/joanoliva/). Els tres relats formaran part del recull virtual que es publicarà
al bloc i també aquells relats que el jurat del concurs valori que per la seva qualitat en poden formar
part. Els relats originals que no es publiquin al recull virtual seran inutilitzats.

•

una entrada doble pel concert “Sisa, Portet i Oliver presenta Col·lectiu Eternity” a l’Auditori Eduard
Toldrà de Vilanova i la Geltrú.

•

un lot de llibres per a cadascun dels guanyadors/es.

La biblioteca editarà un punt de llibre per Sant Jordi 2015 amb el títol i l’autor dels tres microrelats
guanyadors. El punt de llibre es repartirà als usuaris de la biblioteca.
5. Els participants hauran d’enviar el seu microrelat a microrelatsjoanoliva@vilanova.cat indicant a
l’Assumpte “Concurs JoveOliva”, i en el correu indicar les dades de l’autor: nom i cognoms, correu
electrònic i/o telèfon de contacte.
6. Es podrà participar amb tants microrelats com es vulgui però cada participant només tindrà opció a un premi
(en cas de resultar guanyador més d’un microrelat del mateix participant se li atorgarà el premi més alt i l’altre
passarà al següent finalista).
7. El veredicte es donarà a conèixer a partir del dia 25 de març a través de la web, el bloc i el facebook de la
biblioteca.
8. El jurat estarà format per Rosana Lluch Millan (filòloga, gerent de la llibreria Llorens Llibres), Veri Pena
Montfort (llibretera a la Llibreria La Mulassa), Mª Rosa Nogué (escriptora, conductora del club de lectura de
la biblioteca)36 i Mercè Porta Casals (col·laboradora del Club de lectura de la biblioteca).
9. Qualsevol esdeveniment no previst en aquestes bases el resoldrà la biblioteca Joan Oliva i Milà.
10. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
Organitza:

Amb la col·laboració de:

