
6è CONCURS LITERARI DE NARRACIÓ CURTA en 

CIÈNCIA FICCIÓ 

Olesa de Montserrat 

 

Enguany el motiu dels relats és l’space opera, òpera 

espacial o opereta espacial, que és el subgènere de 

ficció on es relaten històries d’aventures tractades de 

forma romàntica i que tenen lloc majoritàriament a 

l’espai. Els personatges acostumen a respondre als 

arquetips d’heroi i villà, i els arguments típics són els 

viatges estel·lars, batalles o imperis galàctics i 

espectacular assoliments tecnològics. 

Font: Viquipèdia 

 

 

 BASES:  

1. Participants i característiques:  

- Grup A. Fins a 17 anys.  Extensió màxima 2 fulls DIN 

A4  

- Grup B. A partir de 18 anys. Extensió màxima 2 fulls 

DIN A4  

- Grup C. A partir de 18 anys Extensió màxima 2 fulls 

DIN A4 *Premi local 

- Grup D. Microrelats  

 

2. Podran participar en el concurs totes aquelles 

obres de narrativa originals que estiguin escrites en 

català, castellà o anglès  i que compleixin les bases 

del concurs. 

 

3. Lliurament dels treballs:  

Per correu certificat o en mà: El treball serà 

presentat a doble espai, amb tipus de lletra Arial de 

12 punts, a una sola cara, en paper de format DIN 

A4, grapat i amb el títol, la categoria i un 

pseudònim a la primera plana. 

S’ha de presentar en un sobre tancat, a l’exterior 

del qual ha de constar el títol de l’obra, la categoria 

i el pseudònim. A dins s’hi adjuntarà un altre sobre 

per distingir l’autor, amb el títol de l’obra, la 

categoria i el pseudònim, al interior del qual hi 

constaran les dades personals de l’autor: nom, 

cognoms, domicili, telèfon, correu electrònic i una 

fotocòpia del DNI. 

Es presentaran a la Biblioteca Santa Oliva 

c/Salvador Casas 28 08640 Olesa de Montserrat 

Per correu electrònic: A l’adreça 

relatssubolesa@gmail.com. Com a títol del 

missatge s’ hi farà constar “Concurs Literari 

SubOlesa”. Cal adjuntar l’arxiu .pdf de l’escrit i en 

el mateix correu un document amb les dades 

personals de l’autor (nom i cognoms, domicili, 

telèfon, correu electrònic i DNI). L’organització es 

compromet a no divulgar l’autoria al Jurat abans 

del veredicte.  

 

4.  El termini d’admissió dels treballs serà fins el 10 de 

novembre de 2019.  

 

5. Premis  

Grup A 1r premi:  novel·la de ciència-ficció 

Grup B 1r premi: exemplar de Retorn al Sol, de 

Josep Maria Francès 

Grup C 1r premi: exemplar de Retorn al Sol, de 

Josep Maria Francès 

Grup D 1r premi: exemplar de Retorn al Sol, de 

Josep Maria Francès 

 

6.  Veredicte i lliurament de premis • El veredicte i el 

lliurament de premis el farà públic el jurat el 

divendres 22 de novembre a les 19h a la Biblioteca 

Santa Oliva 

 

7. El jurat estarà integrat per persones qualificades 

del món literari i el seu veredicte serà inapel·lable. 

• El jurat pot deixar qualsevol premi desert si ho 

creu convenient. El premi no serà compartit. Es 

podran concedir fins a dos accèssits en cada 

categoria. • Les obres premiades quedaran en 

propietat de L’Arrel Acció Cultural, que en podrà 

fer l’ús i la difusió que cregui oportuns. • Qualsevol 

imprevist el resoldrà l’entitat organitzadora. • El fet 

de concursar pressuposa la total acceptació 

d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n 

deriven. Olesa de Montserrat, agost de 2019 


