
CONCURS DE MICRORELATS SOLIDARIS 

Stop Bullying 

Emmarcat dins la Festa x la Solidaritat 2017 del 28 d’octubre 

L’Àrea de Cooperació, Joventut i el Servei de Català de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló convoquen el 2n Concurs 
de Microrelats Solidaris. 

BASES:  

1.- OBJECTE.  L'objectiu de la convocatòria és fomentar i promoure la creació literària a l'entorn de la solidaritat amb 
l'objectiu de reflexionar sobre les actuals injustícies i concretament sobre la problemàtica de l’assetjament escolar. 

2.-TEMÀTICA. La violència entre joves s'exerceix de maneres diverses; a vegades és més explícita i a vegades no tant, 
com si es tractés d'una guerra de baixa intensitat, més silenciosa però que fa tant o més mal. Es detecta més fàcilment 
la violència directa, com ara les batusses entre grups de joves o bé les pallisses de bandes. Però la de baixa intensitat, 
que sovint passa a les aules (en aquests casos s'anomena assetjament escolar o "bullying"), pot passar 
desapercebuda; els qui la sofreixen van aguantant, els qui la presencien van permetent i els qui l'exerceixen es van 
envalentint. Fins que ja és massa tard. 

Has viscut mai una situació com aquesta? A l'escola? A l'institut? Saps què vol dir sentir-se assetjat? Què es pot 
considerar assetjament: la intimidació, els insults, les empentes, els cops de puny? T'hi has trobat mai? Has 
presenciat mai l'assetjament o agressions cap a un company o companya? Què has fet i què podies haver fet? 

3.- PARTICIPANTS I CATEGORIES. S'han establert tres categories en la modalitat de microrelats solidaris: 

- 1a categoria de 10 a 12 anys  
- 2a categoria de 13 a 17 anys 
- 3a categoria adults, 18 anys i més 

Cada participant només podrà presentar una obra. 

4.- OBRES. Les obres hauran de ser inèdites i redactades en llengua catalana. 
 
5.- EXTENSIÓ I PRESENTACIÓ. L'extensió màxima serà d’una pàgina en lletra arial mida 12 a doble espai. 

6.- LLOC DE PRESENTACIÓ. Els originals s'han d’entregar al Punt Jove (C/ Sant Jordi, 1) o mitjançant correu electrònic 
a: masrmn@diba.cat i a jboladeras@cpnl.cat. En tots dos casos cal que hi constin el nom i els cognoms de l'autor, la 
categoria i el títol del relat, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic. 

7.- TERMINI. S’acceptaran treballs fins al dia 20 d'octubre de 2017. 
 
8.- JURAT. El jurat estarà format per personal tècnic del Servei de Català, de Cooperació i de Joventut de l’Ajuntament 
de la Palma, per la Regidora de Cooperació i per altres persones representants d’entitats i col·lectius del municipi. La 
decisió del jurat serà inapel·lable i el concurs es pot declarar desert. 

9.- VEREDICTE. El lliurament de premis es farà en el marc de la Festa x la Solidaritat, el 28 d’octubre de 2017.  Els 
guanyadors/ores, o algun representant seu, haurien d’estar presents en el lliurament dels premis. 

10.- PREMIS. Es premiarà un relat de cada categoria i els premis atorgats seran lots de productes del Comerç Just. 

11.- CONDICIONS LEGALS. L’organització es reserva el dret de publicar les obres que consideri oportunes, ja sigui a la 
revista municipal, a les xarxes socials corporatives o al web municipal. 

En cas que els autors vulguin publicar les obres premiades en algun mitjà, hauran de detallar que el conte ha estat 
guanyador del Concurs de Microrelats Solidaris 2017 organitzat per l'Ajuntament de la Palma de Cervelló amb motiu 
de la Festa x la Solidaritat 2017. 

La participació en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases per part dels participants.     
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