
Bases del 3er concurs de microrelats del Servei de Joventut de Cànoves i Samalús 
 

1. Objectiu 

 El Servei de Joventut de Cànoves i Samalús convoca la tercera edició del concurs de microrelats amb 

l’objectiu d’estimular l’escriptura entre els veïns i veïnes de Cànoves i Samalús com a eina d’expressió 

i creació literària.  

 

2. Destinataris i requisits  

 Els participants han de ser més majors de 12 anys o complir els 12 anys dins l’any 2023.  

 Els participants han d’estar empadronats a Cànoves i Samalús o tenir un vincle estret amb el municipi.  

 

3. Característiques dels microrelats  

 Han de ser originals i inèdits, no poden haver estat premiats ni publicats en cap altre concurs.  

 No poden tenir una extensió superior a 120 paraules.   

 Han d’incloure la següent paraula: “...mirades...” 

 

3. Calendari  

 La data màxima per lliurar les obres participants serà divendres 14 d’abril. 

 Els guanyadors es donaran a conèixer divendres 21 d’abril per la tarda a la plaça de Sant Muç. 

Posteriorment es farà l’entrega de premis.  

 

4.- Presentació de les obres 

 El lliurament dels microrelats concursants cal fer-lo via WhatsApp al 674 04 29 47 o per correu 

electrònic a espaijovecis@gmail.com  

 Les diferents obres s’han de presentar amb títol i pseudònim.  

 S’ha de fer constar també l’edat del participant i el nom real.   

 Es poden presentar com a màxim dos microrelats.  

 

5.- Procediment  

 El jurat estarà format per diferents persones vinculades i representats del municipi.   

 El jurat seleccionarà i en premiarà una obra de cadascuna de les categories establertes per edat: 

- 12 a 16 anys 

- 17 a 29 anys  

- més de 30 anys   

 El premi no es podrà declarar desert, llevat que no hi hagi prou participació. 

 L’organització es reserva el dret d’excloure del concurs els microrelats que no s’ajustin a les 

característiques requerides, que puguin resultar ofensius pel seu contingut o que puguin ocasionar 

algun tipus de perjudici. 

 Les obres s’aniran publicant a les diferents xarxes socials del Servei de Joventut i de l’Ajuntament de 

Cànoves i Samalús a mida que es vagin rebent.  

 Els Microrelats guanyadors s’editaran en format de punt de llibre i il·lustrats per algun jove artista de 

Cànoves i Samalús.  

 Els autors han de tenir present que els seus noms reals s’imprimiran en els punts de llibre i sortiran 

a les xarxes socials.  

 

6.- Premis  

 Cada un dels tres guanyadors rebrà un val de compra per un valor de 30€ per gastar en una llibreria 

de Cardedeu.   

 

 

 

 



7. Difusió i drets de propietat intel·lectual 

 Les persones participants en aquest concurs autoritzen a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús a fer-

ne ús, explotació i difusió, de les obres presentades i el dret de poder comunicar públicament el nom 

i els cognoms de les persones participants, sense cap mena de limitació temporal.   

 

9. Acceptació de les bases  

 El fet de participar en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases, la interpretació de les 

quals es reserva al jurat. 

 L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada. 

 

10. Les dades personals  

 El responsable del tractament de les dades personals que es lliurin és l’Ajuntament de Cànoves i 

Samalús. Les dades personals facilitades pels participants s’utilitzaran per gestionar la identitat dels 

participants, nom i cognom dels participants. Aquestes dades es conservaran només el temps 

necessari per a la gestió del concurs i la posterior edició del punt de llibre. Es poden exercir els drets 

d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i retirada del consentiment a l’Ajuntament de 

Cànoves i Samalús, Masia Can Casademunt, s/n.  

 

 

 

 


