
 

Convocatòria III Concurs Microrelats AURORA 2016 

 
Les bases les trobareu al taulell Centre Social de Cubelles , carrer Joan Roig i Piera 3-5 o a la 
Biblioteca Municipal plaça Colom de Cubelles. També us podeu adreçar a 
lafitacubelles@gmail.com 
 
- La temàtica dels microrelats d'aquest any és lliure 
 
- Poden participar en la convocatòria totes les persones físiques a partir dels 14 anys, amb   una 
única obra . 
 
- El format de presentació de les obres serà en DIN A4 i amb lletra Arial 12 a doble espai 
 
- Pel que fa a l´extensió, no podran superar els 850 caràcters establerts. (Sense comptar  
separacions i espais, només lletres i signes): 
 
- Els microrelats han de ser inèdits, escrits en català o castellà i no poden haver estat    premiats 
en cap altre concurs. 
 
 El jurat valorarà: 
 
1. Que no superin els 850 caràcters establerts 
2. L'ús de llenguatge no sexista. 
3. L'originalitat del text. 
 
PRESENTACIÓ:         Pot ser per correu electrònic o via correu postal. 
 
Si és correu postal: 
 
S'hauran de presentar 3 exemplars dins un sobre fent constar a la coberta el nom del premi a què 
es presenta, en aquest cas III Concurs de Microrelats AURORA. 

1. S’haurà d´incloure un C.D. amb un document de text amb el relat. 
2. En un sobre a part i tancat amb el nom, cognom, adreça, telèfon de contacte i la fotocòpia 

del DNI de l'autor o autora del microrelat dins i que incloureu dins el sobre anterior on heu 
dipositat el text original amb les tres còpies. 

 
S'haurà de dipositar o enviar a la següent adreça: 
 
Associació Dones La Fita 
Centre Social de Cubelles 
Carrer Joan Roig i Piera 3-5 Cubelles 08880 
 
Podeu deixar-ho a la bústia de la mateixa associació en el citat Centre Social de Cubelles cada dia 
de 9h a 14h i de 16h a 21h excepte dissabtes a la tarda i diumenges. 
 
També es poden enviar els originals per correu electrònic a l’adreça:           
lafitacubelles@gmail.com i en l'assumpte, caldrà posar la paraula: microrelat. 
 
L’organització farà arribar còpia al jurat que, en cap cas, inclourà les dades de l'autor/a del text, 
per tal de preservar la imparcialitat. 
 
Junt amb el text del microrelat, hi figuraran les dades personals de l'autor (nom i cognoms, adreça, 
data de naixement, telèfon o mòbil) 
 
La data límit d'acceptació serà el dia 10 de desembre de 2016 i el lliurament es donarà 
dissabte 28 de gener de 2017 a la sala de la Rectoria de Santa Maria de Cubelles. 
 
Associació Dones La Fita 


