90 MINUTS DE GLÒRIA.
II CONCURS INTERNACIONAL DE LITERATURA RÀPIDA DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES
Aquests concurs de literatura és exprés. Tant la proposta del tema de redacció del concurs,
com l’elaboració dels textos i el veredicte final es faran durant del mateix dissabte 21 d’abril.

El concurs es regirà per les següents BASES:
1. Hi pot participar qualsevol persona major d’edat.
2. Les “paraules claus” que hauran d’aparèixer al text no es donaran a conèixer fins el
moment de començar el concurs.
3. La redacció dels textos es durà a terme en una única sessió a la Biblioteca El Clot –
Josep Benet (Plaça de les Glòries Catalanes, 37), el dissabte 21 d’abril a les 11:00h. del
matí.
4. Es concediran 90 minuts de temps per a la redacció dels textos i al final d’aquest temps
les persones participants hauran de lliurar els treballs.
5. Els textos hauran de ser en català o en castellà, i hauran d’ocupar un màxim de dos
fulls de 30 línies escrits per una sola cara. Els treballs s’escriuran a mà en fulls pautats
que facilitarà l’organització.
6. Les persones participants hauran de lliurar els originals al jurat.
7. La il·legibilitat cal·ligràfica (contrastada pel jurat) pot ser motiu d’exclusió.
8. El mateix dia, a les 17:00h., es farà públic el veredicte final i el lliurament de premis al
Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts
Catalanes, 837). És obligatòria l’assistència de totes les persones participants o d’una
persona delegada degudament autoritzada.
9. Després de l’activitat els textos seran retornats a aquelles persones participants que
ho sol·licitin. L’organització es quedarà una còpia de tots els textos presentats. Els
participants cedeixen a l’organització els drets de reproducció, comunicació pública i
transformació dels relats. Tots els treballs es publicaran a les webs de la Biblioteca El
Clot – Josep Benet i del Centre Cultural La Farinera del Clot.
10. Els relats que es presentin al concurs no han d’haver estat ni publicats ni premiats
amb anterioritat, i hauran de ser originals i estar lliures de drets, tant drets d’autor
com drets d’imatge que puguin tenir-hi tercers.

11. Les persones participants eximeixen de tota responsabilitat a l’organització en cas
d’infracció de drets de tercers.
12. Les persones participants autoritzen a Biblioteques de Barcelona a que la seva imatge,
incloent noms, cognoms i veu en el seu cas, pugui ser reproduïda i publicada a través
de qualsevol mitjà, incloent Internet i xarxes socials a les que Biblioteques tingui un
compte, única i exclusivament en relació amb el present concurs o altres concursos
realitzats per Biblioteques de Barcelona.
13. En cap cas aquesta autorització donarà dret als participants a rebre cap remuneració.
14. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal les dades personals obtingudes seran incorporades en el fitxer
“Activitats i esdeveniments culturals” titularitat del Consorci de Biblioteques de
Barcelona, degudament notificat a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb la
finalitat de dur a terme la gestió de les activitats i els esdeveniments culturals que
organitzen les Biblioteques de Barcelona, i que podran ser publicades a la pàgina Web
de l’entitat així com a d’altres mitjans de difusió social. D'acord amb l'esmentada
normativa teniu el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta
adreçada al Consorci de Biblioteques de Barcelona, lliurada al Registre del Consorci de
Biblioteques, amb domicili a les Rambles 88, 3 planta, 08002 Barcelona, indicant
tutela de drets.”
15. El jurat estarà format per 3 persones vinculades al món de la cultura:
Marc Charles, conductor del club de lectura de còmics Llegim el Museu, organitzat per
la Biblioteca el Clot – Josep Benet i el Museu del Disseny de Barcelona.
Jon López de Viñaspre, editor de Lapislàtzuli Editorial.
Montserrat Costas, poeta.
16. El veredicte del jurat serà inapel·lable. El premi podrà ser declarat desert.
17. Els premis consistiran en: 300 € per a la persona guanyadora, 150 € per a la persona
finalista. (Els imports dels premis ja tenen aplicada la retenció del 20%).
18. La inscripció és gratuïta i s’ha de fer presencialment a la biblioteca El Clot Josep Benet
del dilluns 19 de març al divendres 20 d’abril a les 20h.
19. Les places són limitades, fins a un màxim de 50 persones.
20. La formalització de la inscripció suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol
incidència no prevista serà resolta per l’organització.

