
 
 

 
BASES 2021-2022 
 
La Biblioteca Pública Municipal  Esteve Paluzie  de l’Ajuntament de Barberà del Vallès convoca 
la XI edició del Concurs de Microrelats “Microconcurs La Microbiblioteca”, amb l’objectiu de 
promoure la creativitat literària i fomentar la difusió del gènere del microrelat, que es regula per 
les següents bases: 
 
1. El concurs es desenvoluparà entre el mesos d’octubre de 2021 i maig de 2022. Cada mes es 
seleccionarà un microrelat guanyador de cada categoria que passaran a ser finalistes de la final 
absoluta. Només es pot presentar un microrelat diferent per a cadascuna de les convocatòries 
mensuals i un per cada categoria  (català i castellà). El mateix microrelat no es pot presentar en 
ambdós idiomes. 
Les persones participants han de tenir, en el moment de participar en aquest concurs, els 14 anys 
complerts. 
 
2. El microrelat ha de ser original i inèdit (és a dir, que no hagi guanyat cap premi ni hagi estat 
publicat ni difós en qualsevol mitjà amb anterioritat als veredictes mensuals), escrit en català o 
castellà, segons la categoria en la qual es presenti, i que no excedeixi dels 1.200 caràcters 
amb  espais i títol inclosos (les citacions literàries  entre títol i text s'exclouen del còmput de 
caràcters sempre i quan no excedeixin l'extensió habitual a criteri del jurat). 
 
2.1 Els microrelats participants en anteriors edicions del concurs o anteriors convocatòries 
mensuals  del concurs en curs no seran admesos de nou. 
 
2.2 Com a norma general no s'admetran microrelats il·lustrats, deixant a criteri de l'organització 
l'admissió particular dels textos presentats. 
 
3. Els microrelats es podran presentar a les següents categories: 
 
3.1 Categoria general de microrelat escrit en català. 
3.2 Categoria general de microrelat escrit en castellà. 



4. Les obres s’han d’enviar per correu electrònic amb l’assumpte “XI Microconcurs” a 
l’adreça  microconcursbarbera@gmail.com 
El text, que ha de portar títol, s’ha d’incloure en el cos del missatge (no com un document adjunt) 
i al final han de constar les dades personals (nom i cognoms, direcció postal, localitat, data de 
naixement i Document Nacional d’Identitat {DNI, CNI, passaport o similar} o número del carnet 
d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona) i un telèfon de 
contacte. 
Es podran signar les obres amb pseudònim o presentar microrelats corals (autoria de més d'una 
persona) sempre i quan s’incloguin les dades personals per a coneixement de l’organització del 
concurs. 
Els microrelats es podran presentar en cada convocatòria mensual des del dia 1 des de les 00.00h 
fins l'últim dia (segons el mes) a les 23.59h, en GTM+1. 
 
També es pot enviar per correu postal certificat a: 
 
Biblioteca Esteve Paluzie (Concurs Microrelats) 
Plaça Constitució s/n 
08210 Barberà del Vallès (Barcelona). 
 
Es tindrà en compte la data de registre a l’oficina postal. 
No fa falta adjuntar plica. 
I també es pot dipositar, en sobre tancat, a la bústia de suggeriments ubicada a la mateixa 
Biblioteca  en horari d’obertura al públic: 
 
Matins: de dimarts a dissabte de 9:30 a 14:00 hores. 
Tardes: de dilluns a divendres de 16:00 a 20:00 hores. 
(Consultar festius i dies de tancament excepcionals) 
Es notificarà la recepció del/s microrelat/s participants via telemàtica sempre que sigui possible. 
 
5. Tots els textos seleccionats s’editaran en el blog www.lamicrobiblioteca.com i en un volum 
col·lectiu en format llibre (edició no venal); aquest últim coincidint amb el lliurament de premis i 
la presentació de la següent temporada d’activitats de La Microbiblioteca, el setembre o octubre 
de 2022. Per aquest motiu la Biblioteca es reserva el dret de reproducció i difusió de tots els 
microrelats participants, encara que no hagin estat seleccionats, així com els microrelats produïts 
en el marc dels tallers literaris impartits en la mateixa Biblioteca, en els seus mitjans corporatius i 
en aquells que cregui adients  sense vulnerar els drets exclusius dels autors/es. 
 
5.1-La inscripció dels treballs presentats en el Registre de la Propietat Intel·lectual (o organisme 
similar del país de residència del/la participant) és responsabilitat de l’autor/a, així com els efectes 
de la seva no inscripció davant de tercers, des del moment de la presentació de l’obra al concurs. 
 
5.2-Els microrelats participants NO ES PODRAN RETIRAR un cop es publiqui el veredicte mensual 
i/o final. Pel que respecta als textos seleccionats (guanyadors o finalistes de les convocatòries 
mensuals) això comporta la seva publicació i per tant perden la condició d'inèdits. 
 
6. El jurat que seleccionarà els microrelats guanyadors de cada convocatòria mensual estarà 
format per la Directora i  un/a tècnic/a especialista de la Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà del 
Vallès i per un/a director/a de biblioteca de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Diputació de 
Barcelona i/o del Servei de Biblioteques Públiques de la Generalitat de Catalunya, que s’alternaran 
en les successives vuit convocatòries del concurs. 
Un/a tècnic/a especialista de la Biblioteca Esteve Paluzie actuarà com a secretari/secretària del 
concurs sense veu ni vot. 



El veredicte de cada mes es farà públic el segon dijous (no festiu) del mes següent de cada 
convocatòria mensual en el blog www.lamicrobiblioteca.blogspot.es i a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès  www.bdv.cat. 
 
7. Els jurats que dictaminaran els guanyadors absoluts de cada categoria, de l’edició anual del 
premi, entre els microrelats guanyadors de cada convocatòria mensual  de la XI edició estaran 
formats per: 
 
Categoria en català: 
Tres persones reconegudes en l'àmbit literari en llengua catalana. Per la present edició es 
proposarà la participació de la poeta i fundadora de l'Associació de relataires en Català Montse 
Assens i Borda, l'escriptor Pep Coll i Martí i l'escriptor i crític literari Ricard Ruiz Garzon. 
 
Categoria en castellà: 
Tres persones reconegudes en l'àmbit literari en llengua castellana. Per a la present edició és 
proposarà la participació de la doctora i professora universitària Laura Pollastri, l'escriptor i 
guionista Manu Espada i l'escriptor Luis Landero Duran . 
 
Tant en la categoria en català, com en castellà, una/a tècnic/a especialista de la Biblioteca Esteve 
Paluzie actuarà com a secretari/secretària del concurs sense veu ni vot. 
 
El veredicte final es farà públic el dijous 30 de juny de 2022 en el 
blog www.lamicrobiblioteca.blogspot.es  i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès  www.bdv.cat. 
 
En tots els casos els autors/es  finalistes i guanyadors/es han d’estar disposats a ser entrevistats. 
 
8. Premis: 
 
8.1 Les persones guanyadores de cada convocatòria mensual  de cada categoria rebran un premi 
d’un val regal en llibres valorat en 100€ (en el cas d’impossibilitat de recollir-lo, un lot de llibres 
pel mateix import que es farà arribar al domicili de la persona guanyadora).  
 
8.2 Les persones guanyadores de la final absoluta de cada categoria rebran un premi de 1000, 
00€ (amb les retencions corresponents per llei). Si les persones són residents en territori 
d'Espanya (excepte Illes Cànaries, Ceuta i Melilla) o Andorra, hauran de recollir el premi de forma 
presencial el dia del lliurament. L’organització no es farà càrrec de cap despesa de transport o 
desplaçament. 
 
El premi absolut no és acumulable al premi mensual. 
 
9. Els jurats poden declarar desertes tant les convocatòries mensuals com final si consideren que 
cap de les obres presentades tenen suficient qualitat. 
El jurats que dictaminaran els guanyadors absoluts poden declarar microrelats guanyadors ex-
aequo (en aquest cas es compartirien a parts iguals els imports de les dotacions en premis). 
 
10. Es consideren incompatibilitats per a participar en el concurs: 
10.1-Tenir un parentiu de fins a segon grau amb alguna de les persones treballadores de la 
Biblioteca Pública Municipal Esteve Paluzie de Barberà del Vallès. 
10.2- Les persones treballadores fixes, interines i eventuals de la plantilla de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès. 
 



10.3-Qualsevol persona i/o treballador d'una empresa amb relacions pecuniàries amb la 
Biblioteca Esteve Paluzie que se’n derivin de la venda i oferta directa de béns i serveis gestionats 
pel personal de l’equipament. 
 
10.4-Persones integrants dels jurats mensuals i anual del concurs i els seus parents fins a segon 
grau de parentiu. 
 
10.5-Qualsevol persona inhabilitada judicialment amb sentència ferma per a rebre premis en 
metàl·lic o en espècie de l'administració pública. 
 
10.6-Els càrrecs electes de l'Ajuntament de Barberà del Vallès i la Diputació de Barcelona. 
 
11. Es crearà una comissió organitzadora del concurs, amb els objectius de fer el seguiment del 
mateix, vetllar pel compliment d’aquestes bases i resoldre aspectes no previstos en les mateixes. 
Aquesta Comissió Organitzadora (CO en endavant) del Microconcurs estarà formada per: 
-El Regidor delegat en matèria de cultura de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 
-El/la Cap de la Secció de Cultura de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 
-El/la Director/a de la Biblioteca Pública Municipal  Esteve Paluzie. 
-El/la tècnic/a especialista designat a tal efecte de la Biblioteca Esteve Paluzie. 
 
11.1-.Qualsevol aspecte no previst a les bases serà resolt per la CO realitzant una interpretació de 
les bases atenent a l’esperit i els objectius del premi. 
 
11.2- La CO es reserva la possibilitat de modificar les bases per causes justificades motivant-ne la 
resolució. 
 
12-Les dades personals facilitades per les persones participants podran ser incorporades a fitxers 
sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb domicili a l’Avinguda de la 
Generalitat 70, amb la finalitat de gestionar la participació al concurs així com realitzar trameses 
de difusió cultural de les activitats de la Biblioteca Esteve Paluzie. 
Podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (LOPD 15/1999, de 13 de 
desembre) dirigint una comunicació via correu electrònic a: b.barberav.ep@diba.cat 
 
13. La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. 
 


