
7è Concurs de
Microrelats via Twitter
#SantFeliu #SantJordi2017

Sant Feliu de Llobregat

Ja torna a ser aquí el concurs de microrelats via Twitter de Sant Feliu! 
Aquest any amb una nova categoria de premis i participació. Us 
animeu?

Per participar, envieu històries de 140 caràcters via Twitter entre l’1 
i el 30 d’abril de 2017, incloent les tradicionals etiquetes #SantFeliu 
#SantJordi2017. 

Bases de participació:

• El concurs de microrelats en català es farà via Twitter i s’emmarca a la
 XIV Setmana per la Llengua - Sant Jordi 2017 de Sant Feliu de Llobregat.

• L’organitza l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i hi col·laboren la Biblioteca 
Montserrat Roig i l’Associació CRIDEM Educa.

• Participar és fàcil! Únicament cal enviar un tweet o piulada (140 caràcters) amb els 
hashtags o etiquetes #SantFeliu i #SantJordi2017 incloses al text, que poden formar 
o no part de la història. El tema serà lliure i els relats han d’estar escrits en català.

• Hi pot participar tothom que vulgui. Termini: de l’1 al 30 d’abril de 2017.

• Enguany hi ha dues categories de participació i de premis:
- 3 relats premiats en la categoria tradicional de microrelats. Una història via 

Twitter amb les etiquetes #Sant Feliu #SantJordi2017. El tema serà lliure i els relats 
han d’estar escrits en català.

- 2 relats premiats en una nova categoria: relat + fotogra� a. Una història via 
Twitter complementada amb una fotogra� a que li aporti valor, la complementi o 
tingui alguna relació amb la història. També caldrà que incorporin les etiquetes 
#SantFeliu #SantJordi2017 i estigui escrit en català.

• El jurat estarà integrat per representants del Programa Municipal de Política 
Lingüística i el departament Sant Feliu Innova de l’Ajuntament de Sant Feliu de

 Llobregat, Ernest Cauhé (app “Un món de poesia”) i una associació local relacionada 
amb l’àmbit de la cultura. Pels relats amb fotogra� a s’incorporarà com a jurat

 l’emprenedora santfeliuenca Alejandra Manzanares, impulsora del projecte
 “Los macromundos de Ale”, i especialista en macrofotogra� a.

• Els 5 relats premiats es faran públics a través del lloc web municipal i la pàgina 
Facebook de l’Ajuntament de Sant Feliu. També es faran públics des de les xarxes de 
@cridemeduca.

• Premis. Els premis seran diferents obsequis culturals. Els relats premiats en la 
categoria de relat fotogra� a rebran, a més, la seva fotogra� a guanyadora emmarcada 
amb un marc reciclat de “Los macromundos de Ale”.

Organitza: Hi col·labora:


