
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ascó organitza la segona edició del
Concurs de Microrelats de Sant Jordi. Aquest certamen literari vol contribuir al
foment de l’ús de la llengua catalana a través de l’elaboració de relats breus
que promoguin una reflexió a l’entorn d’una temàtica d’actualitat, en aquesta
edició, la crisi de l’emergència climàtica.
El concurs tindrà una persona guanyadora i dues de finalistes.

Qui pot participar-hi? És un concurs obert a tothom, no hi ha cap limitació
per presentar microrelats.

Quina ha de ser la temàtica? El tema sobre el qual ha de tractar el
microrelat ha de ser referent a l’emergència climàtica fruit de l’augment global
de temperatura amb els seus conseqüents efectes, i de les repercussions de
l’activitat humana. 

Quines característiques ha de tenir el microrelat? Ha de ser un text
literari en prosa, que expliqui una història de forma concisa, amb una extensió
màxima de 1.200 caràcters, amb espais inclosos, i sense comptar el títol.
Els originals s’han de presentar en un document en format Word, tipus de
lletra Arial 12 i interlineat doble. Han de portar un títol i no poden estar signats.
 
Quants microrelats podem presentar? Cada persona pot presentar un
màxim de tres textos.
 
Quan i com hem de presentar els nostres microrelats? Es poden
presentar les obres fins a les 23.59 hores del 8 d’abril.
Els textos s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça activitats@asco.cat i
cal seguir el procediment següent:

a. En l’apartat Assumpte s’ha de fer constar el nom del concurs, en aquest
cas: Microrelat Sant Jordi.
b. En el Cos del Missatge s’ha de fer constar: el títol del microrelat.
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c. El microrelat s’ha d’adjuntar al correu en format Word. Aquest
document s’ha d’anomenar amb: el títol del microrelat.
d. En un altre document adjunt, s’hi ha de fer constar: el títol del
microrelat i les dades de l’autor/a (nom i cognoms, població,
telèfon i adreça de correu electrònic). Aquest document s’ha
d’anomenar amb: la paraula Plica seguida del títol del microrelat.

 
La persona responsable de l’Ajuntament d’Ascó, que no és membre del
jurat, rebrà els originals i garantirà l’anonimat dels autors/es.
 
Com seleccionarem l’obra guanyadora? El jurat valorarà la reflexió
sobre el tema, l’originalitat, les habilitats lingüístiques i la qualitat
literària de cadascun dels microrelats presentats per decidir quin n’és
el guanyador i quins els dos finalistes.

 
Qui compon el jurat? El jurat estarà integrat per un membre de
l’Associació Cultural Lo Llaüt, un membre del Club de Lectura d’Ascó i
per una mestra de l’Escola Sant Miquel d’Ascó.

 
Quan es farà públic el veredicte del jurat? Els noms de la persona
guanyadora del concurs i de les dues finalistes es donaran a conèixer
el dia de Sant Jordi, divendres 23 d’abril, mitjançant les xarxes socials
de l’Ajuntament d’Ascó.
 
Quin serà el premi? La persona guanyadora del concurs obtindrà
com a premi un lot de productes locals i un val per dur a terme una
activitat turística a Ascó per a dues persones.  Les persones finalistes
rebran un lot de productes locals.
 
Tenim cap compromís? Les persones que participen al concurs,
simplement pel fet de participar-hi, ja estan donant el seu
consentiment perquè l’Ajuntament difongui la seva obra per mitjà de
les seves xarxes socials o els mitjans de comunicació del poble, així
com la possible publicació en un recull.
 La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les
bases.

 
 
 
 
 
 
 


