VII Concurs de Relats Breus de Cornellà de Llobregat
Amb la finalitat de difondre i promoure la creativitat literària el Projecte de Lectura de
l’Orfeó a Cornellà (Projecte LOC) i l’Ajuntament de Cornellà conviden a totes les persones
majors de 16 anys que desitgin presentar les seves obres a participar en el “VII Concurs de
Relats Breus de Cornellà de Llobregat”.

Bases legals
Primera
Podran concórrer a aquest certamen les persones majors de setze anys, de qualsevol
nacionalitat o país.
Segona
La participació en el concurs serà gratuïta i implica l’acceptació de les presents bases.
L’incompliment d’alguna de les bases donarà lloc a l’exclusió de la participació del
present concurs. Les dades seran comprovades en finalitzar el concurs i quedaran
eliminats aquells relats enviats amb dades incorrectes o que no siguin autèntiques.
Tercera
Les obres hauran de ser inèdites i originals, no han d’haver estat premiades
anteriorment ni trobar-se pendents de decisió en altres concursos o premis.
Quarta
El tema és lliure. Les obres han d’estar escrites en llengua castellana o catalana i es
presentaran exclusivament per correu electrònic a la següent adreça: relats@projecteloc.org
Haurà d’adjuntar-se una còpia de l’obra en format Word (doc, docx) al correu
electrònic. Poden presentar-se fins a dos obres per persona mensualment.
Els originals que es presentin no seran retornats i es destruiran en acabar el concurs
anual.
Els relats guanyadors seran publicats mensualment a través de la pàgina web:
http://www.projecte-loc.org

Cinquena
Les obres tindran una extensió màxima de 4 pàgines en cos 12 i doble espai.
Totes les obres presentades seran puntuades pel jurat i pot passar que la finalista del
mes sigui una obra que va obtenir major puntuació en mesos anteriors.
Sisena
El termini d’admissió d’obres finalitza el dia 28 de cada mes a les 12h de la nit
(excepte al desembre que finalitza el dia 20).
El jurat estarà format per persones integrants i/o que col·laboren amb el Projecte LOC.
La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública abans del dia 10 del mes següent
i serà publicat a la web del Projecte LOC i comunicat a través de correu electrònic a
la persona finalista (preguem que comprovin la seva carpeta de spam o correu no
desitjat per assegurar-se de rebre aquest tipus de comunicacions). Tots els relats
finalistes competeixen també pel premi anual.
Setena
Es valorarà la creativitat, l’originalitat, la qualitat literària i el contingut del relat.
L’organització del certamen es reserva el dret d’eliminar aquells relats que promoguin
la violència o discriminació de qualsevol mena o siguin ofensius a la moral.
Vuitena
De tots els relats participants serà seleccionat cada mes (excepte julio i agost) aquell
que obtingui major puntuació del jurat, el premi consistirà en:
- Publicació del relat a la web del Projecte LOC
- Publicació en l’antologia de relats que es presentarà en finalitzar el concurs
- 5 exemplars de l’antologia
- Invitació per a dues persones al sopar tertúlia amb l’escriptor o l’escriptora del mes
L’obra guanyadora del mes continua participant en el concurs anual, el premi del qual
consistirà en 500 €.

Les persones participants seran responsables del compliment de les disposicions legals
vigents en matèria de propietat intel·lectual i del dret a la pròpia imatge, declarant
responsablement que la difusió o reproducció de l’obra en el marc del present concurs no
lesionarà o perjudicarà cap dret del participant ni de tercers.
Les dades personals facilitades seran tractades amb la finalitat de participar al certamen, així
com d’informar, per correu electrònic, de futures activitats organitzades pel Projecte LOC.

