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Concurs de microrelats “Lletres i Vins” 
 
La Biblioteca Pública de Lleida, dins del Projecte de Biblioteques 
D.O., convoca aquest concurs de microrelats amb l’objectiu de 
maridar la cultura del vi amb les biblioteques a través de l’escriptura. 
 
 

 
Bases del concurs: 
 

1. Podrà participar en el concurs qualsevol persona major de 18 anys que 
sigui usuària de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya. 

 
2. Els textos hauran de ser en català i hauran d’incloure obligatòriament 

una d’aquestes paraules: vi, verema o vinya, o bé els seus respectius 
plurals. 

 
3. Els textos tindran una extensió màxima de 200 paraules. S’exclouran del 

concurs totes les obres que no compleixin aquests requeriments o que 
siguin ofensives o irrespectuoses. 

 
4. L’obra ha de ser inèdita i no haver estat premiada en cap altre concurs. 

 
5. Es pot enviar com a màxim un microrelat per persona. 

 
6. Les obres s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça 

bplleida.cultura@gencat.cat  de la següent manera:  
• Assumpte: indicar concurs microrelats “Lletres i Vins”  
• Hauran d’incloure dos documents adjunts: 

o Un document .pdf amb el text del microrelat, encapçalat per un 
títol i lema o pseudònim (que no computarà a efecte d’extensió 
de les 200 paraules). 

o Un document .pdf amb les dades personals següents:  
-Nom 
-Cognoms 
-DNI 
-Número de carnet del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya. 
-Telèfon de contacte. 
-Adreça de correu electrònic. 
-Títol i lema o pseudònim del microrelat. 

 
7. Les obres es podran presentar a partir del dia 26 de gener. El termini 

finalitzarà el dia 24 de març. No s’admetran obres que es presentin fora 
del termini establert. 
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8. El jurat del concurs estarà format per 5 persones relacionades amb el 

món de la literatura i el món del vi, i realitzarà l’avaluació de les obres 
entre el dia 25 de març i el 4 d’abril. Es presentarà el resultat del concurs 
el dia 22 d’abril, en els actes de la Revetlla de Sant Jordi. 

 
9. El resultat del concurs es publicarà tant al web com al facebook, twitter i 

bloc de la Biblioteca Pública de Lleida. 
 
 

10. S’atorgaran dos premis als dos millors microrelats: 
Primer premi:  
• Val per a un cap de setmana en règim de pernoctar i esmorzar per 

a dues persones a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de 
Catalunya.  

• Visita a una de les bodegues de la DO Costers del Segre i tast de 
vins per a dues persones. 

• Lot de llibres. 
 

Segon premi:  
• Visita a una de les bodegues de la DO Costers del Segre i tast de 

vins per a dues persones. 
• Lot de llibres. 

 
11. La Biblioteca es reserva el dret de publicar, a través de les xarxes 

socials (facebook, twitter i bloc), tots els microrelats presentats un cop 
finalitzat el concurs.  

 
12. Qualsevol dubte que es pugui plantejar en la interpretació de les bases 

serà resolt pel jurat del Premi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lleida, 26 de gener de 2013 


