Bases del Xè Premi de Narrativa Curta en llengua catalana
L'Illa –Vadelletra

La Llibreria L'Illa de Mollet del Vallès i l’espai Vadelletra del programa Posa’t les
Piles de Ràdio Mollet del Vallès, convoquem el Xè Premi de Narrativa Curta L'IllaVadelletra.
El tema d'enguany és ‘Mons paral·lels’.
La llargària màxima dels treballs serà de 2 fulls DIN A-4 a doble espai, lletra Arial i
cos 12. En un full a banda s’hi afegiran les dades personals de l’autor (nom,
adreça, contacte).
El termini màxim de lliurament serà el 22 de desembre de 2018.
Les obres s'hauran d'enviar per correu electrònic a les següents adreces:
illallibres@gmail.com i posatpiles@hotmail.com . Cal que les envieu a totes dues a
l’hora.
També s’admet el lliurament a les instal·lacions de Ràdio Mollet (Pl. Cinco Pinos, 1.
08100 Mollet del Vallès) i a la Llibreria L’Illa (Av. Llibertat 20. 08100 Mollet del
Vallès). En aquests casos caldrà remetre-les en un sobre tancat on només figuri el
nom del premi. Dins del sobre, el treball presentat ha d’anar acompanyat d’una
plica amb el títol de l’obra i totes les dades de l’autor.
Un jurat format per 5 membres serà l'encarregat de triar un sol guanyador d’entre
tots els relats presentats. La decisió es farà pública a finals de gener de 2019.
El premi consistirà en un lot de llibres, una nit per a dues persones, en temporada
baixa, a la casa rural El Nus de Pedra, un diploma acreditatiu del Premi i la
possibilitat de formar part del jurat de la propera convocatòria.
El relat guanyador es publicarà a la pàgina de facebook de Llibreria L'Illa i al blog
Tot És Una Mentida. També serà llegit per antena dins l'espai Va de Lletra del
programa Posa't les piles de Ràdio Mollet.
L'organització es reservarà el dret de la seva publicació en paper.

