1r concurs de relats

“Temps de Vins”

Una aventura de maridatges literaris

La Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i
Blai Bonet (Consell de Mallorca), a través del seu projecte
WoW Mallorca, i el Consell Regulador de la D.O. Binissalem convoquen la primera edició del 1r Concurs de relats
TEMPS DE VINS, en el marc de l’activitat Wine Days 2017.
L’objectiu del concurs és seleccionar el relat que serà publicat amb els Vins Seleccionats 2017 de la DO Binissalem,
amb edició especial de llibres/botella per a col·leccionista.
El relat seleccionat s’hi integrarà com a part d’una sèrie de
3 relats editats, juntament amb altres dos relats d’autors
de reconegut prestigi. Així mateix, es traduirà el relat guanyador a altres tres idiomes, a fi de donar-li major difusió
en edició digital: castellà, anglès i alemany.

Característiques dels relats >>
El concurs és obert a autors/es majors de 18 anys. Hi podran optar amb obres narratives inèdites, que no hagin estat publicades ni representades públicament, que estiguin
escrites en català i que no hagin estat premiades en altres
concursos. El tema, gènere i estil dels relats és lliure, amb
l’única condició que el vi sigui present en el relat, en la forma, significat i pes argumental que l’autor/a determini lliurement. Pel que fa a l’extensió, els treballs s’hauran de cenyir a les següents limitacions: mínim 8.000 caràcters / màxim 14.000 caràcters amb espais inclosos. La presentació
és lliure pel que fa a nombre de pàgines, cos i tipus de lletra. En el relat s’inclourà, únicament, el títol i el relat. Queda expressament prohibit fer-hi constar el nom de l’autor o
altres dades que l’identifiquin.

Presentació dels originals >>
Els relats s’ha d’enviar a través de correu electrònic a l’adreça info@fundaciocasamuseu.cat, indicant en l’assumpte
“1r Concurs de relats Temps de vins”. El relat ha d’incloure’s com a document adjunt en format digital, en doble
versió: formats word i pdf. La presentació al concurs no és
anònima, tot i que el jurat no disposarà d’informació dels

noms d’autors/es en el moment de revisar els originals.
En el cos del missatge, caldrà especificar:
- Títol del relat
- Nom de l’autor/a
- Data de naixement
- Adreça postal completa
- Telèfon i adreça mail de contacte

Terminis >>
El termini de presentació d’originals és des del dia 06/03/2017
fins al dia 02/04/2017 (ambdós inclosos). Per motius de planificació del projecte, no s’informarà del veredicte del jurat fins
el dia de la presentació dels Vins Seleccionats 2017 amb les
etiquetes corresponents. Aquesta activitat tindrà lloc en el
marc de les activitats dels Wine Days 2017 (13-21 de maig).

Premis >>
El premi del concurs consisteix en la publicació del relat seleccionat en l’edició especial de llibres/botella per a col·leccionista Vins Seleccionats 2017 de la DO Binissalem. També s’obsequiarà l’autor/a amb un lot de vins etiquetats.

Jurat >>
El jurat estarà format per tres membres: 1 representant del
Consell Regulador de la DO Binissalem, 1 representant de la
Fundació Casa Museu i un escriptor/a de reconegut prestigi.

Clàusules addicionals >>
El text seleccionat serà traduït a diversos idiomes per part de
traductors professionals, per donar-li difusió digital online.
L’organització es reserva el dret d’utilitzar el text seleccionat,
tant en la seva versió íntegra com parcial, amb la finalitat promocional del projecte i en el marc de les rutes WoW Mallorca,
de la manera que resulti convenient, sempre esmentant-ne
l’autoria.
El jurat tindrà potestat per decidir sobre tots aquells aspectes
no especificats en aquestes bases.

